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Expediente

27º Curso Casal Gestante inicia na segunda

I nicia na se-
gunda-feira, 

4, o 27º Curso de 
Casal Gestante do 
Hospital Santo Ân-
gelo. No total serão 
cinco encontros, 
no auditório do 
HSA, das 19 horas 
às 21h30min. Os 

Encerrada programação do Outubro Rosa

Na terça-feira, 29, aconteceu a reunião da equipe de 
Manutenção. No encontro foram abordadas questões re-
ferentes ao ambiente de trabalho, ações em equipe, re-
lacionamento interpessoal. A partir desta reunião serão 
desenvolvidos treinamentos sobre os temas apresenta-
dos.  Participaram da reunião o assessor de direção do 
HSA, Fermino Zucoloto Batista, o coordenador do De-
partamento Pessoal, Otávio Possebom, a psicóloga do 
Trabalho, Carine Bueno Fernandes, o coordenador da 
Manutenção, Ciro Coletto, e colaboradores do setor.

Equipe de Manutenção

Nessa semana 
duas atividades marca-
ram o encerramento da 
programação da cam-
panha Outubro Rosa 
da Unacon. Na quin-
ta-feira, 31 de outubro, 
o médico oncologista 
cirúrgico, Wellington 
Gemelli, falou sobre os 
“Tipos de cirurgias de 
câncer de mama”.

Já na quarta-feira 
ocorreu atividade de 
integração e troca de 
ideias, através de uma 
roda de conversa, com 
pacientes da Unacon. 
Na ocasião foi falado 
sobre o tema  “Existe 
vida após o câncer de 
mama?”  com Cristiane 
Lippert Tumeleiro – psi-
cóloga clínica espe-
cialista em Oncologia, 
psicóloga da Clínica 
COHM, pós-graduada 
em Cuidados Palitivos.

De 22 a 26 de 
outubro o Rio de 
Janeiro sediou o 
XXI Congresso 
Brasileiro de On-
cologia Clínica. Na 
atividade foram 

participantes para obter o certificado deverão ter 75% de fre-
quência e as atividades prosseguem até dia 8 de novembro.

No primeiro encontro, a nutricionista Fabiane Dalla Corte 
vai abordar o tema “Nutrição na gestação”. Depois, a nutricio-
nista, Marília Sima, irá explicar o funcionamento do Banco de 
Leite Humano do HSA. 

No segundo encontro, na terça-feira, 5, a enfermeira Da-
niele Berwanger vai explicar “como se paramentar no Centro 
Obstétrico. Em seguida, a enfermeira Neida Klein Faganello, 
abordará o tema “Rotinas da internação”. 

Já no terceiro encontro, na quarta-feira, 6, o médico Edil-
son Burmann ministrará palestra sobre “Cuidados e diferenças 
entre parto cesárea e parto vaginal; higiene geral da gestan-
te e cuidados no puerpério.” Na sequência palestra que trata 
do tema “amamentação” com a enfermeira Mariéli Brum Mu-
naretto. E no quarto encontro, no dia 7, serão apresentados 
a “Técnica de Shantala, banho ofurô e exercícios pré-parto” 
com a fisioterapeuta Joceara Taise de Jesus. Em seguida, os 
“Aspectos emocionais na gestação” com a psicóloga Carine 
Bueno Fernandes.

Na sexta-feira, 8, acontecerá o quinto encontro marcando 
o encerramento do Curso de Casal Gestante. Na ocasião, a 
médica Cláudia Costa repassará “Orientações Pediátricas” en-
quanto a fonoaudióloga Débora Schmidt irá tratar dos “Aspec-
tos de fonoaudiologia para recém-nascidos.”

O Curso Casal Gestante  é organizado pela gerente de en-
fermagem do HSA, Maristane Almeida, e a enfermeira, Ema-
noele Busatto. Congresso Brasileiro de Oncologia 

abordados diversos temas como multidisciplinaridade 
- fundamental no sucesso do tratamento anti-câncer. 
Também foram apresentados os avanços no trata-
mento sistêmico de diferentes tipos tumorais, pesqui-
sa clínica e políticas em saúde.

Jacqueline Bagetti Garcia (coordenadora técnica 
de enfermagem da Unacon) e a enfermeira Dienefer 
Petrowski do HSA participaram do evento.

Edição 1000
Neste dia 1º de novembro, o Semanário chega 

a edição nº 1000. O informativo está há 18 anos 
cobrindo os principais fatos do Hospital Santo 
Ângelo. O Semanário tem como objetivo bem in-
formar seu quadro de colaboradores.



2Semanário - Nº 1000  - 01/11/2019

Hospital Santo Ângelo

Regilisa Macedo Nunes 02/11
Aldino de Oliveira Souza 03/11 
Elenir Binelo de Jesus de Freitas 03/11 
Heloisa Helena Moraes da Cunha 03/11 
Cliciani Flores Machado 06/11 
Mara Cileia Alves 06/11 
Carla Halles 07/11 
Graziele de Almeida O. Lizzott 07/11 
Marisa Zerbin 07/11 

Encerramento da XXIII SIPAT

E ncerrou na 
sexta-feira, 

25, no Salão Paro-
quial da Catedral, a 
XXIII SIPAT 2019. No 
encerramento teve a 
manifestação da vice
-provedora do HSA, 
Iara Fortes, e do ge-
rente corporativo da 
Unimed Missões/RS, 
Renato Velasques.
Também ocorreu 
a manifestação do 
analista ambiental da 
Unimed Missões, Al-
tamir Lauri Coimbra 
da Silva (que coor-
denou a ação “Prato 
Cheio” que arrecadou 
alimentos não pere-
cíveis) e dos presi-
dentes das CIPAs do 
HSA, Eduardo Ritter, 
e da Unimed Mis-
sões, Eduarda Sa-
ragozo que falaram 
sobre a organização 
do evento.

Depois teve a 
apresentação de 
peça teatral com os 
CIPÁticos do HSA 
sob a direção de El-
cione Frederich. Na 
sequência, a pales-
trante da Sescoop, 

Jussara de Matos, Lúcida 
Gelatti e Elzira fizeram  repasse 
de  toalhinhas de boca para a UTI 
Neonatal.

As toalhinhas serão doadas 
como lembranças aos bebês que 
darão alta da unidade.

UTI Neonatal

Programa de Integração

Na quarta-
feira esteve no 
Hospital Santo 
Ângelo o arquite-
to Jonas Bader-
mann, da Bader-
mann Arquitetos 

Projetos do HSA

Na segunda-fei-
ra, 28, foi desenvol-
vida atividade pelo 
Programa de Inte-
gração de Novos Co-
laboradores (PINC). 
A ação, coordenada 
pela psicóloga do 
Trabalho, Carine Bueno Fernandes, buscou promover a integra-
ção dos profissionais da Instituição de Saúde.

Na oportunidade, a psicóloga apresentou o hospital enquanto 
o coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, fa-
lou sobre o funcionamento do seu setor de atuação.

A enfermeira Daniele Berwanger, por sua vez, destacou as 
ações de combate e prevenção de infecções hospitalares. Na se-
quência, os técnicos de Segurança no Trabalho, André Blum e 
Marcelo Padilha, falaram sobre o uso de equipamentos de prote-
ção individual. Os colaboradores também conheceram diferentes 
setores do HSA.

AniversAriAntes

de Porto Alegre. No encontro com o diretor administrativo, 
Marcelo Borges, e o assessor de direção, Fermino Zucolo-
to Batista, tratou do prosseguimento de projetos do HSA.

II Ciclo Vermelho pela Vida

O diretor 
administrativo 
do HSA, Mar-
celo Borges, e 
o assessor de 
direção, Fer-
mino Zucoloto 

Curso Pronas/Pronon

Batista, no curso PRONAS/PRONON com o professor 
Adriano na Federação dos Hospitais.

No dia 24 de no-
vembro, às 8 horas, 
na Praça do Brique, 
acontecerá a peda-
lada do II Ciclo Ver-
melho pela Vida. En-
quanto,  de 5 a 22 de 
novembro,  as pes-
soas poderão fazer 
doações de sangue e inscrições para a pedalada. 

Nesta sexta-feira teve reunião que tratou dos prepara-
tivos finais do evento com o diretor administrativo, Marce-
lo Borges, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, 
a enfermeira coordenadora do Banco de Sangue, Marta 
Perim Motta, a biomédica, Patricia Eich Engler, e o repre-
sentante da ACM, Reinaldo Farah. O II Ciclo Vermelho 
pela Vida é um apromoção do Banco de Sangue do HSA 
em parceria com Associação Ciclo Missões e apoio do 
Banrisul, Dra. Lisoneide Terhorst, Quero-Quero Casa e 
Construção, Lojas Farroupilha, Fruteira São Luiz, JP Far-
ma, Gráfica Venâncio Aires, Rotary Club Santo Ângelo 
Cruz de Lorena Distrito 4660, Mercado Armazém e Casa 
dos Consertos de Santa Rosa.

Márcia Cristina Gonçalves, que falou sobre o tema “Diversidade 
e Inclusão.”


