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Vídeo faz homenagem ao
Dia Internacional da Enfermagem

Gerente de enfermagem, Maristane Almeida, com sua equipe na Unidade F 

U m vídeo 
publicado, 
no dia 12 

de maio, nas redes sociais, 
prestou homenagem ao 
Dia Internacional da En-
fermagem. A gravação, 
realizada na Unidade F, 
contou com a participação 
da gerente de enfermagem, 

Florence Nightingale, a fundadora
da enfermagem moderna

1932 2021

Direção do HSA e colaboradores na homenagem 

Filha de ingleses, Florence Nigh-
tingale nasceu em 12 de maio de 1820, 
na cidade de Florença, Itália. Religiosa, 
cuidava dos pobres, doentes e desva-
lidos. Em Paris, conheceu o trabalho 
das Irmãs de Caridade de São Vicente 
de Paula. Já na Alemanha, ela aprendeu 
os primeiros passos da enfermagem e 
transferiu-se para Londres para traba-
lhar como superintendente de um hos-
pital de caridade. 

Em 1854, quando a Inglaterra e a 
França eram países aliados da Turquia 
na guerra da Criméia contra a Rússia,  
foi convidada pelo Ministro da Guerra 
a integrar o corpo de enfermagem bri-

Provedora recebe visita  do deputado Loureiro 
e do coordenador técnico  da Famurs

Mário do Nascimento, Iara Fortes, Eduardo Loureiro e Mana Câmera

A provedora do HSA, Iara Fortes, recebeu, na sexta-feira (14), a 
visita do deputado estadual, Eduardo Loureiro, e do coordenador téc-
nico da Famurs, Mário Ribas do Nascimento. 

No encontro, a provedora falou das ações de enfrentamento à Co-
vid-19 no HSA e o trabalho de articulação junto a lideranças locais e 
regionais na busca de recursos para o HSA.

Provedora: Iara Fortes
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

HOSPITAL 
SANTO ÂNGELO

Gerente de enfermagem, Maristane Almeida

O Rotary 
Club de Santo 
Ângelo Cruz 
de Lorena fez, 
no dia 11 de 
maio, a doação 
de roupas fe-
mininas a mães 
internadas na 
Maternidade. A 
entrega foi feita 
pela presidente do clube de serviço, Normali Iven. O repasse foi feito 
à vice-provedora, Isabel Cristina Mana Câmera. Também presen-
te na entrega a coordenadora da Maternidade, enfermeira  Mariéli 
Brum Munaretto.

Mana Câmera, Mariéli Munaretto e Nornali Iven

tânico como enfermeira–chefe do exército. 
Com 38 voluntárias, Florence partiu para Scutari, na Turquia. 

Durante a guerra, com medidas de higiene, ela reduziu a taxa de 
mortalidade dos feridos, de 43% para 2%. Os soldados fizeram dela 
o seu anjo da guarda e a imortalizaram com o apelido de a “Dama 
da Lâmpada”, porque, de lanterna na mão, Florence percorria as en-
fermarias, atendendo aos doentes durante a noite.  

Em nome da diretoria do 
HSA, nossa homenagem aos 
profissionais de enfermagem 
que no dia 12 de maio come-
moraram o Dia Internacional 
da Enfermagem.

Também homenageamos 
os técnicos de enfermagem 
que comemoram seu dia em 
20 de maio. 

Parabéns a todos os pro-
fissionais que dedicam a vida 
a cuidar da saúde do próximo. 

Homenagem ao Dia da Enfermagem

IARA FORTES
Provedora do HSA

Rotary Cruz de Lorena faz
doação à Maternidade

Maristane Almeida, e a equipe de enfermeiros do HSA. 
Também foram postados vídeos de homenagem com a provedora, 

Iara Fortes, o diretor técnico, Renato Salzano, e a diretora do Corpo 
Clínico, Mabel Konzen. Ao longo da semana estarão sendo publicados  
vídeos feitos pela equipe de enfermagem, evidenciando o trabalho dos 
profissionais nas diferentes unidades e setores do hospital.
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Hospital Santo Ângelo

PARA UM NOVO TEMPO

"Comemorar aniversário é celebrar a vida. 
Parabéns e muitas felicidades!"

Diretoria do HSA

FELIZ ANIVERSÁRIO!
CARLA ANDREA DEVES 15/05 
INAJARA BARROSO INACIO 15/05 
JESSICA TEREZINHA SUDATI BEQUE 15/05 
JOSIANE MIKOCAK SEVERO 15/05
PRISCILA EMILIA MAGAGNA RAHN 15/05 
ALINE REBELATO SILVA DOS SANTOS 16/05
JULIANA SIEJKA DA SILVA 16/05
ANDREIA SOUZA DA LUZ 17/05 
FABIANE FAGUNDES DALLA CORTE 17/05 
FRANCINI LIMA MACHADO KAPRON 17/05 
JACI LANG SOARES JUNIOR 17/05 
JULIANA GONCALVES PIRES 18/05
GILSON LUIZ BOENO 19/05 
KATHIANA DE LIMA GARCIA 19/05 
KATHIUSCHA GARCIA PAZ 19/05 
REGINA MARTINS DE OLIVEIRA 20/05 
ELIANE LACORTT ALMEIDA 21/05 
NILTON DE MORAES TEODORO 21/05

 Iara Fortes e Mana Câmera com a equipe da Maternidade

Produtoras do Sindicato Rural doam 
roupas e material de higiene à Maternidade

O 1º Congresso Brasileiro de Evidências Clínicas na Co-
vid-19, realizado de 3 a 6 de maio, discutiu e atualizou 
profissionais de saúde sobre as recentes pesquisas e 

conhecimentos da infecção pelo SARS-CoV-2. 
A coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospi-

talar do HSA, enfermeira Daniele Berwanger, participou do evento 
on-line. 

Além do congresso, no dia 7 de maio, foram realizados o Simpó-
sio Acadêmico de Evidênciais Clínicas na Covid-19 e o Simpósio de 
Mitos e Verdades sobre a Covid-19.

Enfermeira Daniele Berwanger participando do congresso via internet

Nos dias 10 e 11 
de maio, o Grupo de 
Apoio ao Colabora-
dores desenvolveu 
novas atividades com 
recepcionistas da In-
ternação, Ambulatório 
e Portaria, assim como 
secretárias e telefonis-
tas. O trabalho foi de-

Agradecimento

Homenagem ao Dia do Assistente Social

Realizado o 1º Congresso Brasileiro 
de Evidências Clínicas na Covid-19

O Dia do As-
sistente Social, 
c o m e m o r a d o 
no sábado, 15 
de maio, pres-
ta homenagem 
aos profissionais 
que se dedicam 
a grupos sociais 
mais desfavore-
cidos. 

O Grupo Po-
líticas de RH do Hospital Santo Ângelo homenageou as assis-
tentes sociais Maira Bagatini e Priscila Dekeper pela data. A 
atividade foi organizada pelo coordenador de RH, Otávio Pos-
sebom, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.

Assistentes sociais recebendo homenagem

Integrantes da Comissão das Produtoras do Sindicato Ru-
ral de Santo Ângelo fizeram, no dia 10 de maio, a doação de 
kits com roupas femininas e material de higiene às mães, in-
ternadas na Maternidade do Hospital Santo Ângelo. A entrega 
foi feita à provedora do HSA, Iara Fortes.

Também na atividade, a vice-provedora, Isabel Cristina 
Mana Câmera, que integra a Comissão das Produtoras do Sin-
dicato Rural de Santo Ângelo, assim como a coordenadora da 
Maternidade, Mariéli Brum Munaretto, e outros profissionais 
que atuam na unidade.

Grupo de Apoio desenvolve atividade

Nesta sexta-feira 
(14),  a dentista Paola 
Perim doou várias cai-
xas de luvas ao Hos-
pital Santo Ângelo. A 
provedora Iara Fortes 
recebeu o material ar-
recadado pela dentista 
em campanha realiza-
da junto aos clientes. 

A provedora agra-
deceu a ação solidária 

HSA recebe doação de luvas

Iara Fortes e Paola Perim

que simboliza um gesto de amor à Família Hospital Santo Ângelo.

Palhaço Leleco animando a atividade

senvolvido pela psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, 
com a participação do técnico de Segurança do Trabalho, Marce-
lo Padilha, que interpretou o personagem Palhaço Leleco. O tra-
balho do Grupo de Apoio tem como objetivo o fortalecimento da 
saúde emocional dos profissionais, que atuam na linha de frente 
contra a Covid-19.


