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Expediente

Lions Clubes de Santo Ângelo irão 
inaugurar nova internação na segunda

Os Lions Clubes Santo Ângelo Centro, Tiaraju e 
Universitário irão inaugurar no dia 6 de abril, às 10 

horas, a nova área de ambiência e acessibilidade do Hos-
pital Santo Ângelo, na rua Antônio Manoel. O novo espa-
ço abrigará o setor de Internação e a Pediatria do HSA. 

Ao todo foram investidos na obra cerca de R$ 500 
mil com recursos da Fundação do Lions Clube Interna-
cional e dos Lions Clubes de Santo Ângelo. A obra faz 
parte do projeto de revitalização, acessibilidade, ambi-

Sebrae repassa cestos de 
Páscoa para a Pediatria

AFUHSA

Na quarta-fei-
ra, 28,  a  AFUH-
SA promoveu con-
fraternização no 
auditório do HSA. 

No encontro fo-
ram  homenageados 
os aniversariantes 
referentes aos me-
ses de janeiro, feve-
reiro, março e abril.

Nessa semana, funcio-
nários do Sebrae Santo 
Ângelo efetuaram a doa-
ção de cestos de gulosei-
mas para a Pediatria. As 
doações foram recebidas 
pela gerente de enferma-
gem, Maristane Almeida, e 
a enfermeira Sheila Steidl. 

A entrega foi feita por 
Greissi Ten Caten, Lisia-
ni Hampel e Aline Colovi-
ni. Também colaboraram 
com essa ação, mas não 
estão na foto Eziane Au-
gustin e Lucas Garcia. 

Banco de Sangue 

A coleta de sangue no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo funciona de segunda 
a sábado, das 7 às 12h30min. Mais informa-
ções pelo telefone (55) 3313 2000 

ência e humaniza-
ção da Pediatria e 
Internação do Hos-
pital Santo Ângelo. 

As novas insta-
lações possuem 
um amplo e mo-
derno espaço que 
p r o p o r c i o n a r ã o 
mais conforto e co-
modidade aos usu-
ários dos serviços 
da Casa de Saúde. 

SEXTA-FEIRA SANTA
A Sexta-feira San-

ta, também chama-
da de Sexta-feira da 
Paixão, ocorre antes 
do domingo de Pás-
coa, e o dia em que os 
cristãos relembram a 
morte de Jesus Cris-
to. A data sucede o fi m da Quaresma (período de pe-
nitência de 40 dias que começa a seguir do Carnaval), 
na Quarta-feira de cinzas. Que todos tenhamos uma 
sexta-feira repleta de paz, refl exão e tranquilidade.
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Marcia Aparecida Raimundo 30/03 
Nilsa Cristina Medeiros 30/03 
Roberto Nedel Sant’ana 30/03 
Vanessa A. de Morais Ribas 31/03 
Edilene Lopes Furtado 01/04 
Dienefer Aparecida Petrowski 02/04 
Erico Jonatas M. dos Anjos 02/04 
Jossieni Padilha Willms 02/04 
Fernanda Lang de Oliveira 03/04 
Katia Marla Machado 03/04 
Herondina dos Santos 04/04
Joise Wottrich 05/04 
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23º Curso Casal Gestante começa 
na próxima segunda-feira

Hospital Santo Ângelo

De 2 a 6 de abril acontece, no auditório do Hospital 
Santo Ângelo, o 23º Curso Casal Gestante. 

As atividades serão realizadas das 19h30min às 
21h30min e vai ser necessário para obtenção do 
certifi cado 70% de frequência no curso. A atividade 
está sendo organizada pela enfermeira Maria Helena 
Wolf e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

No primeiro encontro, no dia 2, o médico Edilson 
Burmann vai falar sobre “cuidados e diferenças entre 
partos cesáreo e vaginal; higiene geral da gestante e 
cuidados no puerpério”. Também haverá orientações 
pediátricas com a médica Claudia B.S. Costa. 

No segundo encontro, 3, a enfermeira Emanoele 
Busatto vai falar sobre “os cuidados com o recém-
nascido; amamentação e a importância da 
presença do pai”. Já a nutricionista Fabiane Dalla 
Corte apresentará o tema “nutrição na gestação”.

Enquanto no terceiro encontro, 4, a fi sioterapeuta 
Thayna Feijó repassará orientações a respeito 
do “trabalho corporal; relaxamento e técnicas de 
Shantala”. E a enfermeira Daniele Berwanger vai falar 
sobre “prevenção e controle de infecção hospitalar, 
CCIH; e como se paramentar no Centro Obstétrico”.

No quarto encontro, 5, a enfermeira Lilian Cardoso da 
Silva Soares abordará os temas “calendário de vacinas” 
e “teste do pezinho”. Na sequência, a enfermeira Gisele 
Siniak repassará orientações de “primeiros socorros”. 

E, por fi m, no quinto encontro, 6, a psicóloga Carine 
Bueno vai tratar dos “aspectos emocionais na gestação” 
e a nutricionista Marília Sima explicará detalhes do 
Banco de Leite Humano do Hospital Santo Ângelo.

INSCRIÇÕES
As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas 

até as 12 horas do dia 2 de abril, através do formulário 
de inscrição disponível na internação do Hospital 
(entrada pela rua Antônio Manoel), de segunda a sexta 
feira, das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17h30min.

Na foto, a enfermeira Maria Helena Wolf e 
a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

Páscoa na Pediatria

As integrantes da equipe da Pediatria fi zeram, na 
manhã desta quinta-feira, 29,  a entrega de doces 
e guloseimas que serão repassadas às crianças 
atendidas na unidade. A coordenadora da Pediatria, 
a enfermeira Juliana Pires destaca esse importante 
gesto neste período da Páscoa.  Ao longo do dia 
estão sendo desenvolvidas atividades lúdicas com 
os pequenos. Nesta quinta-feira, às 18 horas, alunos 
do 3º ano do Colégio Estadual Onofre Pires também 
farão a doação de cestas de Páscoa para a Pediatria.

UNIDADE DE SAÚDE MENTAL
N e s t a 

q u i n t a -
feira, 29, às 
14 horas, 
a c o n t e c e 
a t i v i d a d e 
especial na 
U n i d a d e 
de Saúde 
Mental alusiva à Páscoa. De acordo com os 
organizadores a iniciativa tem como objetivo 
promover uma confraternização e integração 
dos pacientes atendidos na unidade. Na ocasião 
será oferecido lanche para os participantes e na 
sequência distribuição de doces e guloseimas.


