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Expediente

Banco de Leite Humano vai 
completar 4 anos na terça-feira

Profissional fazendo manipulação de leite materno

O Banco 
de Lei-

te Humano do 
Hospital Santo 
Ângelo com-
pletará quatro 
anos, na próxi-
ma terça-feira, 
dia 20 de agos-
to. A implanta-
ção deste servi-
ço foi viabilizada 
com apoio do 

 Comissão de Farmacoterapia

Aconteceu, na quinta-feira, 16, a reunião da equipe 
de farmacoterapia do Hospital Santo Ângelo. A atividade 
foi coordenada pela presidente da Comissão de Farma-
coterapia, Adriana Mertin, com a participação da vice
-presidente, Mabel Konzen, e demais integrantes do gru-
po. Na ocasião foram tratados temas como prescrições 
verbais e adequações do protocolo de exposição para 
HIV e DSTs. As definições serão repassadas ao Corpo 
Clínico e a equipe de enfermagem. 

DIA DO FARMACÊUTICO
No dia 25 de setembro será comemorado o Dia Inter-

nacional do Farmacêutico. Para marcar a data será de-
senvolvida atividade, às 13h15min, no auditório do HSA. 

 

ÉTICA E
CONDUTA NO
TRABALHO

PALESTRA: 

Seja a mudança que você quer ver no mundo!

16 de Agosto • 13h15 / 19h15
Auditório do HSA

Integrantes da equipe da Comissão de Farmacoterapia

Na oportunida-
de vai ser apre-
sentada pa-
lestra sobre a 
importância do    
profissional de 
farmácia.

Rotary Club Santo Ângelo Norte na compra de equipamentos 
e da Central do Dízimo de Piracicaba que enviou material de 
construção para a obra. 

Desde sua criação em 2015 até julho de 2019 foram co-
letadas mais de mil litros de leite materno para a alimentação 
dos bebês internados na UTI Neonatal. O Banco de Leite é 
um espaço aberto à comunidade que serve de apoio, incentivo 
e estímulo ao aleitamento materno. Neste espaço, as mães 
também recebem auxílio de uma equipe de profissionais para 
amamentarem seus bebês, assim como realizam coleta, ar-
mazenamento e processamento do leite.

A nutricionista responsável pelo Banco de Leite Humano, 
Marília Sima, destaca que o serviço avançou e vários trabalhos 
de conscientização foram desenvolvidos junto à comunidade, 
buscando estimular às mães para a doação de leite materno.

Marília Sima com a equipe do Banco de Leite

AGOSTO 
DOURADO

Neste mês é co-
memorado o “Agos-
to Dourado”, dedica-
do à intensificação 
das ações de pro-
moção, proteção e 
apoio ao aleitamen-
to materno. 

Nesta edição 
da Semana Mun-
dial de Aleitamento 
Materno o tema é 
“Empoderar mães 
e pais, favorecer a 
amamentação, hoje 
e para o futuro”. 

A campanha 
busca enfatizar que 
o alimento fortalece 
a imunidade, prote-
gendo o bebê contra 
infecções, proble-
mas respiratórios, 
alergias alimentares 
e diarreias, e prote-
ge a mãe contra o 
câncer de mama e 
colo de útero.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES

Maria Claudia Vianna de Paula 17/08 
Nelcimara Pereira dos Santos 17/08 
Marilia Sima dos Santos 19/08 
Silvia Cristiana Dutra 19/08 
Sonia Mann da Silva 19/08 
Fernando Eduardo Coletto Rodrigues 20/08 
Taise Ourique Barbosa 20/08 
Paula Queiroz 21/08 
Ana Caroline Dias Alves 22/08 

Banco de Sangue 

Treinamento na reunião 
mensal da UTI Adulto

Equipes da UTI Adulto, Unidade A e Unidade E no auditório do HSA 

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

Homenagem ao Dia dos Pais

N a sexta-feira, 9, teve a reunião mensal da UTI Adulto. A 
atividade foi organizada pela enfermeira coordenadora 

da Unidade, Paula Queiroz. O encontro também contou com a 
participação dos enfermeiros coordenadores da Unidade A, Már-
cio Steinhaus, da Unidade E, Márcia Kohn, e outros profissionais 
destas unidades. 

Durante a atividade teve treinamento sobre primeiros socorros 
com a enfermeira do Samu, Gisele Siniak e o condutor de veículo 
de emergência, Jairo Fabiano.

O Samu desenvolveu treinamento, no dia 8 de agos-
to, sobre primeiros socorros com profissionais da Monpar. 
O trabalho foi realizado pelo coordenador de enfermagem 
do Samu, Alex Martins Antunes, e o condutor de veículo de 
emergência, Vitor dos Santos.

Treinamento do Samu

Realizada reunião 
da diretoria do HSA

A diretoria estaturária do Hospital Santo Ângelo esteve 
reunida, na quarta-feira, 14. No encontro foram discutidas 
ações de planejamento da Instituição de Saúde diante dos  
novos desafios pela limitação de recursos.

Provedor Odorico Bessa Almeida com diretoria do HSA

Integrantes do Samu repassando orientações para o público

AFUHSA faz homenagem ao provedor

A AFUHSA prestou, nesta sexta-feira, 16, uma home-
nagem ao provedor Odorico Bessa Almeida, pelo seu ani-
versário comemorado no dia 2 de agosto. A presidente da 
AFUHSA, Herondina dos Santos, juntamente com a vice
-presidente, Elaine Raquel Marques, e demais integrantes 
da associação fizeram a entrega de uma cesta de mimos 
ao provedor.

Integrantes da AFUSHA com o provedor Odorico Bessa Almeida


