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Expediente

Semana da Enfermagem do HSA
encerra nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 11, encerram as atividades da 
Semana de Enfermagem. Na ocasião, a pales-

trante Tanara Matos Santiago Mess vai apresentar 
o tema “Inovar é nosso papel com foco na lideran-
ça”. A profi ssional é graduada em Ciências Jurídicas 
e Pós-graduada em Gestão de Pessoas, e geren-
te de Recursos Humanos na Alibem Alimentos S.A.

Ao longo da semana foram desenvolvidas vá-
rias atividades dentro da programação da Sema-
na da Enfermagem. Na terça-feira aconteceu a 
abertura do evento com a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, e as participações do prove-
dor Odorico Bessa Almeida, o diretor administrati-
vo, Marcelo Borges, e o médico Renato Salzano. 

Depois teve a execução do Hino da Enfermagem e 
em seguida a palestra “Segurança do Paciente” com 
a enfermeira Tânia Solange Bosi de Souza Magnago.

Já na quarta-feira, 9, foram apresentadas as pa-
lestras “Manejo de lesões por pressão” com o en-
fermeiro Alexandre Silva do Nascimento, repre-
sentante da Saavedra; e “Cicatrização: o papel da 
terapia nutricional e do enfermeiro nesse processo” 
com as nutricionistas Laura Karnas e Jacqueline Souza.

Na quinta-feira, 10, foi a vez de Isabel Kemper falar 
sobre as “7 coisas que você deve abandonar para ser fe-
liz”. Neste mesmo dia, a enfermeira Daniele Berwanger, 
do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), 
fez treinamento sobre higienização das mãos. Já as 
integrantes do Instituto Embelleze disponibilizaram 
tratamento de beleza para os participantes do evento.

Nada é mais forte
ou verdadeiro que

o amor de uma mãe.
Feliz Dia das Mães!

Hospital 
SantoÂngelo

A origem do Dia das Mães
No Brasil o Dia das Mães 

é comemorado no segundo 
domingo de maio. A origem 
da data está ligadas a mo-
vimentos políticos e sociais 
pela afi rmação da mulher na 
sociedade. A data foi ofi ciali-
zada em 1932 e a iniciativa partiu da Federação Brasi-
leira pelo Progresso Feminino. Antes, porém, em 1865, 
nos Estados Unidos, a ativista Ann Maria Reeves Jarvis 
criou o Mother’s Friendshop Day para chamar a aten-
ção do gigantesco número de feridos e mutilados na 
Guerra de Secessão. Mais tarde sua fi lha Anna Jarvis 
iniciou campanha que ofi cializou o segundo domingo 
de maio como data de celebração da maternidade, que 
ocorreu pela primeira vez no dia 9 de maio de 1914.

Palestrantes da Semana de Enfermagem

O enfermeiro, Alexandre 
do Nascimento, com as 
nutricionistas, Laura Kar-
nas e Jacqueline Souza

A doutora em Enferma-
gem, Tânia Magnagno

A bacharel em Direito, 
Isabell Kemper 

A enfermeira do SCIH
Daniele Berwanger

A gerente de Recursos 
Humanos, Tanara Mess

Mãos Limpas
Salvam Vidas
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ADERI RODRIGUES BRAGA 11/05 
CRISTIANE CALLEGARO A. CORIM 11/05 
ISADORA RUANA M. THIEMANN 11/05 
SIDNEI ADELAR DOS SANTOS 11/05 
VIVIANE PAIM FINKLER 12/05 
ELISEU DE OLIVEIRA 13/05 
FABIANO ROLIM BATISTA 13/05 
EVELISE MARIA COZER 14/05 
MARIVANE ELISA SCHIRMER 14/05 
CARLA ANDREA DEVES 15/05 
JOSIANE MIKOCAK SEVERO 15/05 
ALINE REBELATO S. DOS SANTOS 16/05 
DENISE OLIVEIRA DA SILVA 16/05 
NADIELE RIBEIRO VEIGA 16/05 
ANDREIA SOUZA DA LUZ 17/05 
FABIANE FAGUNDES DALLA CORTE 17/05 
FRANCINI LIMA MACHADO KAPRON 17/05 
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Hospital Santo Ângelo

Avança a obra dos 58 leitos 

Quem passa no cruzamento das ruas 15 de No-
vembro com a Bento Gonçalves pode acompa-

nhar o avanço da obra dos 58 leitos. Foram colocadas 
as aberturas das instalações, assim como os sistemas 
elétricos e hidráulicos.  Na próxima semana será a vez 
do sistema de gases medicinais. Com a conclusão da 
obra será ampliada a capacidade de internação do 
Hospital Santo Ângelo, passando de 170 leitos para 
228 leitos. A obra está sendo viabilizada com recur-

Dia Internacional da Enfermagem

Neste sábado, 12 de maio, é comemorado o 
Dia Internacional da Enfermagem.  Para mar-
car essa data o Grupo  Políticas de RH fez a en-
trega de bombons com mensagem alusiva à 
data aos profi ssionais de enfermagem do HSA.

No dia 20 de maio será a vez da come-
moração do Dia do Técnico de Enfermagem.

Na foto, a  psicóloga   do Trabalho, Cari-
ne Bueno Fernandes, a gerente de enferma-
gem, Maristane Almeida, e o coordenador do 
Departamento Pessoal, Otávio Possebom.SAMU

No dia 19 de maio é comemorado o Dia Mun-
dial da Doação de Leite Humano. A nutricionis-
ta responsável pelo Banco de Leite Humano, Ma-
rília Sima, explica que neste dia equipes farão a 
distribuição de folders educativos sobre o assunto. 
Depois serão feitas visitas a lojas parceiras do Ban-
co de Leite Humano que recebem mães gestantes.

INSTITUTO EMBELLEZE
Durante a 

Semana de En-
fermagem, inte-
grantes do Ins-
tituto Embelleze 
disponibi l iza-
ram tratamento 
de beleza às 
pro f i ss iona is 
de saúde.

O Samu está 
i n t ens i f i cando 
as atividades 
educativas e re-
passando orien-
tações de pri-
meiros socorros 
na comunidade. 
Nas últimas se-
manas aconteceram ofi cinas e palestras no Senac com téc-
nicos de Segurança no Trabalho, assim como no Colégio 
Onofre Pires, URI, CNEC e no Instituto Federal Farroupilha. 

Alex Martins Antunes é o coordena-
dor de enfermagem do Samu do HSA.

DIA MUNDIAL DA DOAÇÃO DE LEITE


