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Palestra evidencia a importância 

da medicina preventiva   

A “medicina preventiva” foi o tema da palestra 
desenvolvida na segunda-feira, 27, no auditório do HSA. 
O palestrante Rogério da Silva, do Grupo Saúde e Vida 
de São Paulo, observou que as pessoas não dão a 
importância necessária para saúde, principalmente no 
que se refere à prevenção de doenças. 

No encontro, Rogério resgatou os primeiros 
registros de HIV/Aids no mundo e explicou que a doença 
é transmitida de quatro formas: sangue, sêmen, 
secreção vaginal e leite materno. O profissional ressaltou 
os principais sintomas da doença, assim como mostrou a 
importância do uso do preservativo e outras ações de 
prevenção. Conforme Rogério o risco de a mulher ser 
infectada pelo vírus HIV é oito vezes maior do que o 
homem.   

O palestrante também falou do sarcoma de 
Kaposi, um raro tipo câncer nos vasos sanguíneos e 
linfáticos, que se manifestando principalmente como 
lesões de pele em portadores do vírus HIV. Rogério da 
Silva também falou sobre sintomas e medidas de 
prevenção de outras doenças sexualmente 
transmissíveis.  

Comissão de Padronização  

e Qualidade de Materiais  

 
 

Aconteceu na quinta-feira, 30, no auditório do 
HSA, a reunião mensal da Comissão de Padronização e 
Qualidade de Materiais. Participaram do encontro a 
gerente de Enfermagem, a enfermeira Maristane 
Almeida, as enfermeiras Daiane Prestes, Geovana 
Anschau, Haidê Brissow e Renata Pizzolotto, assim 
como a farmacêutica, Giordana Tonetto, o gerente do 
setor de Compras, Paulo Carvalho, a administradora que 
coordena o setor de Sanificação, Mirtes Segatto, os 
administradores Rafael Gutstein e Elda Gomes e a 
auxiliar do setor de compras, Greice Gonçalves. 

De acordo com a enfermeira Daiane Prestes, os 
participantes dos encontros mensais são gestores dos 
diferentes setores do Hospital Santo Ângelo. “O objetivo 
desta atividade é fazer uma análise da qualidade dos 
materiais utilizados na instituição. A ideia é racionalizar 
de forma sistemática o uso dos materiais médicos e 
hospitalares pela instituição com a validação posterior da 
direção.  

 
 
 
 



AFUHSA presta homenagem  

aos associados  

 
A Associação dos Funcionários de Santo Ângelo 

(AFUHSA) prestou homenagem e distribuiu presentes, 
na quinta-feira, 30, para os associados que fizeram 
aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março.  

 
Foram entregues presentes como bombas de 

chimarrão, cadeiras de área e jarras elétricas aos 
aniversariantes. 

 
Além dos presentes teve sorteio de um kit de 

vinhos da Vinícola Fin. A presidente da AFUHSA, 
Herondina dos Santos, parabenizou os aniversariantes. 

 

Unidade B  

 
 
Foi realizada, no dia 24, a reunião da Unidade B. 

Na oportunidade, a enfermeira coordenadora da 
unidade, Márcia Khon, esclareceu duvidas e destacou a 
importância do trabalho em equipe.  

 
Também falou sobre curativos e os cuidados 

necessários nas rotinas da unidade e orientações no 
atendimento de pacientes em isolamento. 

Reunião do setor de Manutenção 

 
 
Na quarta-feira, 29, o setor de Manutenção reuniu-

se no auditório do HSA. A atividade foi coordenada pelo 
chefe do setor de Manutenção, o engenheiro Eduardo 
Limberger, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno 
Fernandes.  

No encontro, o grupo discutiu medidas para 
qualificação dos serviços desenvolvidos pelo setor de 
manutenção. 

 


