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Expediente

Maternidade do HSA registra 
1.424 nascimentos em 2019

D ados da Maternidade do Hospital Santo Ângelo reve-
lam que em 2019 foram registrados 1.424 nascimen-

tos de crianças. Desse total, 739 meninos (51,9%) e 685 meninas 
(48,1%). A coordenadora da Maternidade, a enfermeira Mariéli 
Brum Munaretto, explica que essa tendência do nascimento de 
um número maior de meninos vem ocorrendo nos últimos dois 
anos. Ela conta que anteriormente era comum nascer mais bebês 
do sexo feminino. 

Outro dado que chama a atenção são os números referentes 
aos partos normais e cesáreos. Em 2019, foram 995 cesarianas e 
429 partos normais. “É cultural muitas mulheres optarem pela 
cesariana em decorrência do receio de dor. No entanto, o parto 
normal é a melhor opção quando não há fator de risco e indicado 
pelo médico. A recuperação da mulher, na maioria das vezes, é 
mais rápida, em apenas 24 horas. Já no parto cesáreo o tempo de 
recuperação chega a 48 horas. O parto normal também permite 
que a mãe possa amamentar mais rapidamente o recém-nasci-
do.”

NASCIMENTOS
No ano passado, maio foi o mês com maior número de regis-

tros de nascimentos: 145. Outubro, por sua vez, diferentemente 
de outros anos, acabou sendo o mês com menor registro: 89. Em 
2019 também teve o nascimento de 34 crianças gêmeas. 

MATERNIDADE
A Maternidade do HSA conta com equipe qualificada forma-

da por três médicos obstetras, sete pediatras, quatro enfermeiras, 
21 técnicas de enfermagem e uma secretária. Minglan Roratto é 
a médica responsável técnica pela Maternidade. 

UTI NEONATAL
O Hospital Santo Ângelo conta ainda com o serviço da UTI 

Neonatal e do Banco de Leite Humano que atende bebês pre-
maturos de Santo Ângelo e região. O médico Guilherme Dutra 
Pinheiro é o responsável técnico da UTI Neonatal e do Banco de 
Leite Humano.

ANO XIX- Nº 1010 - 10/01/2020
O semarário

UTI ADULTO

A UTI Adulta promoveu, no dia 28 de dezembro 
de 2019, sua festa de confraternização. A promoção 
foi realizada na sede da Associação Médica de Santo 
Ângelo. Na foto, a enfermeira coordenadora da uni-
dade, Paula Queiroz, com sua equipe de profissionais.

Banco de Leite Humano

O diretor administrativo, Marcelo Borges, esteve reunido 
com coordenadores de diversas unidades do Hospital Santo 
Ângelo. O encontro deu sequência ao alinhamento do projeto 
que vem sendo implementado com a consultoria do Hospital 
Israelita Albert Einstein.

Diretor reúne-se com 
coordenadores de unidades 
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Hospital Santo Ângelo

Banco de Sangue 

A conteceu, na quinta-feira, 9, o treinamento do setor de 
Internação. A ação é em virtude das mudanças nas roti-

nas da alta hospitalar. As adequações foram estabelecidas durante 
reuniões da direção do HSA com as chefias de unidades. A medida 
faz parte do PROADI/SUS através de consultoria com o Hospital 
Israelita Albert Einstein de São Paulo.  No encontro também foram 
tratados assuntos gerais do setor.

Na quarta-feira, 8, também teve treinamento so-
bre as mudanças de rotinas com a equipe da Portaria.

Fabiane Roberta Coimbra Vieira 10/01 
Matieli Santos Coletto 10/01 
Viviane da Silva 10/01 
Claiton Noli Bade 11/01 
Jean Jose dos Santos Queiroz 11/01 
Sheila Beatriz de Oliveira Steidl 11/01 
Anelise Lima de Almeida Vargas 12/01 
Leandro da Silva Santos 12/01 
Flavia Rodrigues Calisto 13/01 
Keli Aparecida Vieira Dias 13/01 
Daniela Pinto Gabi 14/01 
Izolete dos Santos Barbosa 14/01 
Analice Francisca Schwantz 15/01 
Anderson Bieger 15/01 
Sergio Theobald 15/01 
Silvana de Fatima Barcellos 16/01

AniversAriAntes

Treinamento da Internação
Cesta Natalidade

Aconteceu, na terça-feira, 7, a entrega de Cesta Na-
talidade para colaboradoras do HSA. O repasse foi feito 
pelo Grupo Políticas de RH. Foram contempladas Ta-
tiana da Silva Bueno Mullich da Silva (auxiliar do Banco 
de Leite Humano) e Suelen Bauer (secretária do Labo-
ratório de Análises Clinicas). Na entrega, o coordena-
dor do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, a psi-
cóloga do Trabalho, Jéssica Garcia, e a analista pessoal, 
Pâmela Uecker. 

A Cesta Natalidade contém alimentos para o aporte 
nutricional da mãe e do bebê. A cesta conta ainda com 
fraldas, mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, entre 
outros.

Manutenção

No dia 21 de dezembro, no Grêmio Aquático Galerno, teve a 
confraternização da equipe de Manutenção. No encontro, Chris-
tian Nicoletti, Cláucio Koch, Ronaldo Nascimento da Silva, João 
Ramires, Ederson Lima, César dos Santos, Rogério Stefani e Ale-
xandre Scherer.

Brigada de Emergência

Departamento Pessoal

A equipe do Departamento Pessoal promoveu encontro 
para marcar as comemorações de final de ano. Na foto, o 
coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, 
com sua equipe, Cleber Moraes, Isadora Thiemann e Pâmela 
Uecker, juntamente com familiares.

De terça a quinta 
foram realizados trei-
namentos com a Briga-
da de Emergência. No 
primeiro encontro, o 
Técnico de Segurança 
do Trabalho, Francisco 
de Schaff, explicou a 
forma adequada de uso de enxtintores e hidrantes no combate a incêndio.  
Depois, aula prática. Já na quarta e quinta treinamentos de primeiros so-
corros - coordenados pelo enfermeiro do Samu, Marcus Angst.

Na atividade, o coordenador da Brigada de Emergência, 
A Brigada de Emergência realiza quatro treinamentos mensais (três 

diurnos e um noturno).


