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1ª Conferência Municipal da Saúde 

da Mulher   
Na terça-feira, 

16, no Clube 
Comercial, aconteceu 
a 1ª Conferência 
Municipal da Saúde da 
Mulher. O evento foi 
promovido pela 
Secretaria Municipal 
de Saúde, Conselho 

Municipal de Saúde, Coordenaria de Políticas Públicas para 
as Mulheres e Conselho dos Direitos da Mulher. A gerente 
de enfermagem, Maristane Almeida, e os enfermeiros Joel 
Bueno, Daiane Prestes e Claudiane Escobar da Silva 
participaram da conferência. Na oportunidade, os 
representantes do hospital participaram da mediação do 
eixo sobre saúde da mulher. 

 
A conferência discutiu os eixos temáticos “Diretrizes 

para definir a Política Estadual de Atenção Integral a Saúde 
das Mulheres” e “Implementação da Política Nacional de 
Atenção Integral a Saúde das Mulheres”.  

 
Também teve painel sobre “Políticas Públicas para 

as Mulheres e a participação social, vulnerabilidade e 
equidade na vida e saúde das mulheres, o mercado de 
trabalho e suas consequências na vida e na saúde das 
mulheres, e o papel do Estado no desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e 
saúde da mulher”. 

III Expert Meeting 

 
  No dia 13 de maio uma equipe de médicos e 
enfermeiros do Hospital Santo Ângelo participou do III 
Expert Meeting - Soluções em Terapia por Pressão 
Negativa. O evento, patrocinado pela Smith & Nephew, 
aconteceu no Radisson Hotel, no bairro Bela Vista, em 
Porto Alegre. A atividade teve como objetivo 
aprimoramento de conhecimentos dos profissionais da 
instituição. Participaram do evento os médicos Leonardo 
Stumm, Milton Heidmann, Cleiton Dahmer, e as 
enfermeiras Daniele Lauxen da Rosa, Valdecira Senger 
e Cilene Patat.   

 

 
 



Unidade de Saúde Mental  

 
Na quarta-feira, 17, teve a reunião da Unidade 

de Saúde Mental. Na abertura da atividade, os 
auxiliares administrativos, Rafael Gustein e Elda 
Gomes, explicaram detalhes sobre o controle de 
check list dos enxovais e os acessos no HSA. Na 
sequência, a enfermeira gestora da Unidade de Saúde 
Mental, Rúbia Geruntho dos Santos, fez uma revisão 
das normas e rotinas internas, assim como das 
escalas diárias e férias, além de repassar orientação 
dos acessos dos funcionários ao HSA. Também foi 
reforçada a importância da participação dos familiares 
nos grupos terapêuticos e das atividades diárias 
desenvolvidas com os pacientes internados.  

A reunião contou com a participação da 
psiquiatra Mabel Konzen, coordenadora da Unidade 
de Saúde Mental, da assistente social, Priscila 
Deckeper, e da psicóloga Luciana da Silva. 

 
Fórum de Saúde Mental será em julho 
No mês de julho será realizado o Fórum de Saúde 

Mental do Hospital Santo Ângelo. A informação é da 
enfermeira gestora da Unidade de Saúde Mental, Rúbia 
Geruntho dos Santos. Ela destaca que uma ampla 
programação estará sendo desenvolvida durante o 
evento.   

 

Unidade B 

 
Aconteceu, na quarta-feira, 17, a reunião mensal 

da Unidade B. O encontro foi coordenado pela 
enfermeira gestora da Unidade B, Márcia Kohn. Na 
reunião, o professor do curso de Enfermagem da URI, 
Narciso Soares, juntamente com estagiário Rodrigo dos 
Anjos, falou sobre as novas diretrizes da Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP). Foi feita uma oficina prática de 
primeiros socorros para vítimas com parada 
cardiorrespiratória. Já os auxiliares administrativos, 
Rafael Gustein e Elda Gomes explicaram detalhes das 
rotinas com os check list de enxovais e dos acessos no 
HSA.  


