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Inicia pós-graduação em 

Oncologia Multiprofissional  

 
Iniciou, na sexta-feira 31 de março, o curso de 

pós-graduação em Oncologia Multiprofissional, no 
auditório do Hospital Santo Ângelo. O curso é promovido 
pela Escola Técnica José Gomes do Sistema de Ensino 
Gaúcho (SEG) de São Luiz Gonzaga em parceria com a 
Escola Superior Factum. Na abertura, a gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, saudou a equipe da 
SEG/Factum e os profissionais de saúde que participam 
do curso com carga horária de 360 horas.  

Presentes na aula de abertura, a coordenadora de 
vendas do SEG, Marlene Simmi Lena, a diretora da 
Escola Técnica José Gomes, Marli Ferreira Ourique, a 
coordenadora pedagógica do SEG, Marisa Beck 
Marques e a enfermeira Karine Zancanaro Reys, 
professora do Programa Gerenciamento de Cuidados 
Paliativos da Santa Casa de Porto Alegre.   

AVC isquêmico e serviço de 

Telemedicina são temas de encontro   

Na terça-feira, 4, no auditório do HSA, aconteceu 
encontro com integrantes do Samu. Na ocasião, a 
enfermeira gestora do Pronto Atendimento, Haidê 
Brissow, falou sobre os temas “acidente vascular 
cerebral isquêmico (AVC)” e o serviço de “Telemedicina”.  

Haidê explicou os sintomas e os sinais de riscos 
de AVC. “A rápida procura pelo serviço pré-hospitalar faz 
toda a diferença no encaminhamento do paciente ao 
atendimento hospitalar. Nestas situações, o tempo faz 
toda a diferença para salvar vidas”, enfatizou. A 
enfermeira salientou que o Samu tem um contato direto 
com a comunidade e poderá repassar essas orientações 
durante o atendimento feito por suas equipes. 

Num segundo momento, Haidê falou sobre o 
serviço de Telemedicina que completará um ano de 

funcionamento no mês de maio. A enfermeira ainda 
salientou a importância destes encontros que 
fortalecerão a integração entre os serviços pré-hospitalar 
e intra-hospitalar. O coordenador de enfermagem do 
Samu, Alex Martins Antunes, participou do encontro. 

 
 
 

Reunião da CIPA 

 
Na quarta-feira, 4, aconteceu a reunião mensal da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A 
atividade foi coordenada pela vice-presidente da CIPA, 
Luci Alves. Na reunião, a enfermeira gestora da Unidade 
A, Valdecira Senger, falou aos cipeiros sobre as ações e 
as rotinas do setor. Na sequência, foi feito um balanço 
do trabalho de prevenção de acidente referente ao mês 
de março. Depois a enfermeira Daiane Prestes e a 
farmacêutica Giordana Tonetto informaram sobre a 
aquisição de termômetros digitais com certificado do 
Inmetro em substituição aos termômetros de mercúrio. A 
equipe do Sesmt também participou do encontro.   

 



Programa de Integração de 

Novos Colaboradores  

 
Foram desenvolvidas atividades, na quinta-feira, 6, 

no auditório do HSA, com os novos colaboradores do 
Hospital Santo Ângelo. A ação faz parte do Programa de 
Integração de Novos Colaboradores (PINC). Na abertura, 
pela manhã, a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno 
Fernandes, explicou detalhes do funcionamento e as 
ações desenvolvidas no hospital. Em seguida, a 
enfermeira Daine Prestes evidenciou o trabalho da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).  

À tarde, a enfermeira do Trabalho, Eduarda Perim 
Motta, e o técnico de Segurança do Trabalho, André 
Blum, explicaram as medidas na prevenção de 
acidentes. Depois, os novos colaboradores visitaram os 
diferentes setores do Hospital, assim como conheceram 
os serviços prestados pela instituição de saúde. 

Unidade de Saúde Mental 

retoma grupo terapêutico de 

familiares  

 
Ajudar no enfrentamento de situações envolvendo 

pacientes com doenças mentais ou dependência 
química. Essa é a proposta da ação de retomada do 
grupo terapêutico com familiares de pacientes, atendidos 
na Unidade de Saúde Mental do HSA. Nesta quinta-feira, 
5, a enfermeira coordenadora do setor, Rúbia Geruntho 
dos Santos, iniciou os trabalhos com familiares. A 
enfermeira explicou detalhes sobre as normas, rotinas, e 
os POPs (procedimentos operacional padrão). Explicou 
ainda como funciona o processo de admissão do 
paciente, regras durante a internação, alta do paciente e 
ações em caso de fuga da pessoa que recebe 
assistência.  

Rúbia explica que essas orientações serão 
importantes para a continuidade do tratamento dos 
pacientes quando forem transferidos para algum centro 
terapêutico ou CAPS. Os encontros serão realizados 
todas as quintas-feiras, às 16 horas, no auditório do 
Hospital Santo Ângelo. A psicóloga Luciana da Silva e a 
estagiária do curso de Psicologia da URI, Teresa 

Thayna, participaram da atividade. A assistente social, 
Priscila Dekeper também integra esse projeto.  

A psiquiatra Mabel Konzen é a médica 
responsável pela Unidade de Saúde Mental. 

Programa de Educação 

Permanente da UTI Adulto  

 
O uso de EPIs na Unidade de Terapia Intensiva 

Intensiva (UTI Adulto) do Hospital Santo Ângelo foi tema 
da atividade pelo programa de Educação Permanente do 
setor. A enfermeira gestora da UTI Adulto, Geovana 
Anschau, fez a abertura da atividade. 

Em seguida, a estagiária do 9º semestre do curso 
de Enfermagem da URI, Francieli Strelow, explicou a 
importância do uso dos Equipamentos de Proteção 
Individual na UTI Adulto. Além disso, Francieli faou sobre 
os cuidados necessários com pacientes em isolamento e 
sobre a forma correta de higienização das mãos, no 
combate a infecção das mãos, na prevenção da infecção 
hospitalar.  

O encontro contou a participação da professora do 
curso de Enfermagem da URI, a enfermeira Vivian 
Bittencourt, e da enfermeira coordenadora do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), Daine Prestes.  

O trabalho foi desenvolvido mediante parceria da 
acadêmica de enfermagem da URI e do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Santo 
Ângelo.  


