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Expediente

Inaugurada nova internação
do Hospital Santo Ângelo

Os Lions Clubes Santo Ângelo Centro, Tiaraju e Univer-
sitário inauguraram nesta sexta-feira, 6, a nova área de 

ambiência e acessibilidade do Hospital Santo Ângelo, na rua 
Antônio Manoel. O novo espaço abriga o setor de Internação e 
o Laboratório de Análises Clínicas. Ao todo foram investidos na 
obra cerca de R$ 500 mil com recursos da Fundação do Lions 
Clube Internacional, dos Lions Clubes de Santo Ângelo e HSA. 

Na solenidade de abertura a coordenadora do projeto e 
vice-provedora do HSA, Iara Fortes, relembrou o trabalho 
de articulação que viabilizou o novo espaço que vai propor-

Espaço moderno, humanizado 
e com acessibilidade

CIPA
A Comissão 

Interna de Pre-
venção de Aci-
dentes (CIPA) 
promoveu treina-
mentos com co-
laboradores do 
Hospital Santo 
Ângelo. Na quar-
ta-feira, 4, a as-
sessora jurídica 
do HSA, Valéria 
Hennicka, falou 

A obra faz 
parte do pro-
jeto de Revita-
lização, Aces-
s i b i l i d a d e , 
Ambiência e 
Humanização 
da Unidade 
de Pediatria 
e Internação. 
O investimen-
to possibilitou 
nova e mo-
derna facha-
da na rua 

sobre legislação trabalhista. Na terça-feira 3, os técnicos 
de Segurança do Trabalho, André Blum, e Marcelo Padi-
lha, abordaram o tema “higiene no trabalho” e “controle 
de riscos no ambiente de trabalho” dentro da norma re-
gulamentara (NR 6). Também a respeito do uso correto 
e conservação dos equipamentos de proteção individual 
(EPIs), e análise e investigação de acidentes de trabalho. 

E na quarta-feira passada ocorreu treina-
mento com a equipe do Samu sobre primei-
ros socorros. Já na quinta-feira, os técnicos de 
Segurança do Trabalho, André Blum e Marcelo Padilha evi-
denciaram diferentes aspectos das condições de trabalho.

Antônio Manoel com acesso coberto para 
o embarque e desembarque de pacientes.

Com essa revitalização, a área de atendimento passou a 
ter 180 metros quadrados, com capacidade para 64 pesso-
as sentadas. No local há salas de espera para usuário de 
laboratório, de pacientes que irão internar e de pacientes 
com alta esperando transporte; assim como acentos para 
gestantes, idosos e pessoas com necessidades especiais.

Também quarto de observação com split, móveis e equipa-
mentos novos. Além disso, a copa foi revitalizada com substitui-
ção de todos os revestimentos, novos equipamentos e mobiliário. 

Mais de 50 mil pessoas são atendidas anualmentenes-
te espaço, onde também o está o acesso ao Laboratório 
de Análises Clínicas e o Serviço de Imagem e Diagnóstico.

PEDIATRIA
O projeto também contemplou a Pediatria com reforma 

da  copa e reestruturação de uma peça para um quarto de 
observação especial infantil com equipamentos especiais.

cionar mais conforto 
e comodidade aos 
usuários dos serviços 
da Casa de Saúde. 

Na sequência, o 
provedor do HSA, 
Odorico Bessa Al-
meida, destacou essa importante ação dos Lions Clubes 
que possibilitou a realização deste importante projeto. O 
provedor lembrou o importante papel do hospital que é o de 
salvar vidas e lembrou os avanços da Instituição de Saúde.

Participaram da solenidade o diretor administrativo do 
HSA, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Biacchi, o depu-
tado Eduardo Loureiro, o prefeito Jacques Barbosa, o pre-
sidente do Legislativo, Everaldo Oliveira, o coordenador de 
Saúde, Yuri Zabolotsky, o secretário da Saúde, Luis Carlos 
Cavalheiro, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, 
a gerente de enfermagem do HSA, Maristane Almeida, o 
assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, os presiden-
tes do Lions Clube Santo Ângelo Centro, Lourdes  Pereira, 
do Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju, Leonardo Schoffen, e 
do Lions Clube Santo Ângelo Universitário, Adão Lago Pin-
to, além de outros representantes dos clubes de serviços. 
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Diolete de Fatima Corim 06/04 
Merice Clair Jornooki 06/04 
Angela Cinara Gasparetto 07/04 
Eloa Fatima Oliveira de Almeida 
08/04 
Rosemeri Silva de Abreu 08/04 
Luciana Sudatti Fonseca 09/04 
Tatiane Domingues Missio 09/04 
Aline Barichelo 10/04 
Eva Tobias de Oliveira 11/04 
Cristiane Dobler Fank 12/04 
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Encerra nesta sexta-feira o 
23º Curso Casal Gestante

Hospital Santo Ângelo

Nesta sexta-feira, 6, no auditório do HSA, acontecerá 
o encerramento do 23º Curso Casal Gestante. No 

último encontro, a psicóloga Carine Bueno apresentará 
os “aspectos emocionais na gestação” e na sequência 
a nutricionista Marília Sima vai explicar como funciona 
o Banco de Leite Humano do Hospital Santo Ângelo.

Ao longo da semana foram desenvolvidas várias 
atividades. Dentre elas, “cuidados e diferenças 
entre partos cesáreo e vaginal; higiene geral da 
gestante e cuidados no puerpério” com o médico 
Edilson Burmann; orientações pediátricas com a 
médica pediatra Cláudia Costa; “os cuidados com 
o recém-nascido; amamentação e a importância da 
presença do pai” pela enfermeira Emanoele Busatto.

A “nutrição na gestação” foi outro assunto evidenciado 
no curso, através da nutricionista Fabiane Dalla Corte. 
Também foi apresentado o “trabalho corporal; relaxamento 
e técnicas de Shantala com a fi sioterapeuta Joceara 
Taíse de Jesus; “prevenção e controle de infecção 
hospitalar, CCIH; e como se paramentar no Centro 
Obstétrico”, através da enfermeira Daniele Berwanger; 
“calendário de vacinas” e “teste do pezinho” com a 
enfermeira Lilian Cardoso da Silva Soares; e orientações 
de “primeiros socorros” com a enfermeira Gisele Siniak.

O 23º Curso Casal Gestante que iniciou no dia 2 de 
abril está sendo organizado pela enfermeira Maria Helena 
Wolf e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

Programa de Integração 
de Novos Colaboradores

Aconteceu, na segunda-feira, 2, 
mais uma  atividade pelo Programa de 
Integração de Novos Colaboradores (PINC). 

A psicóloga do Trabalho, Carine Bueno 
Fernandes, coordenou a ação que tem 
como objetivo promover a integração dos 
profi ssionais que atuam na Casa de Saúde. 

Na abertura, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, deu as boas-vindas aos novos funcionários. 

A psicologa Carina Fernandes, por sua vez, 
apresentou o Hospital Santo Ângelo e destacou 
os aspectos do desenvolvimento humano. 

Enquanto Ana Paula Flores explicou dados 
gerais do funcionamento do Departamento Pessoa. 

Já a enfermeira Daniele Berwanger destacou 
as ações desenvolvidas para a prevenção 
e combate às infecções hospitalares. 

E, por fi m, os técnicos de Segurança no 
Trabalho, André Blum e Marcelo Padilha falaram 
sobre o uso de equipamentos de proteção 
individual e em seguida apresentaram os 
diferentes setores do Hospital Santo Ângelo.

REUNIÃO DO SAMU
Na segunda-

feira, 2, teve uma 
reunião com 
os enfermeiros 
do Samu.  O 
c o o r d e n a d o r 
de enfermagem 
do Samu, Alex 
Martins Antunes, 
o r g a n i z o u 
a atividade 
que tratou de 
diversos assuntos ligados ao funcionamento geral da 
base. Dentre eles, a gestão dos turnos e otimização de 
materiais, medicamentos e equipamentos; e avaliação 
do setor em relação às orientações do centro de custos 
que busca a sensibilização dos enfermeiros para 
diminuir gastos sem perder a qualidade do serviço.


