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21º Curso de Casal Gestante 

começa no dia 24 de julho  

 
De 24 a 28 de julho será realizado o 21º Curso de 

Casal Gestante – Projeto Nascer - do Hospital Santo 
Ângelo. O curso está sendo é coordenado e organizado 
pela enfermeira Paula Queiroz juntamente com a gerente de 
enfermagem Maristane Almeida. Ao todo serão cinco dias 
de curso. Os encontros contarão com palestras de médico, 
enfermeiros, psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga e 
nutricionistas.  

As atividades iniciarão às 19h30min e encerram às 
21h30min. Os casais terão que ter 75% de presença no 
curso para receber o certificado de conclusão. 

PROGRAMAÇÃO 
No primeiro encontro, dia 24 de julho, o médico 

Edilson Burmann vai falar sobre “Os cuidados e diferenças 
entre os partos (cesárea,vaginal,instrumentado) e higiene 
geral da gestante”, assim como “cuidados no puerpério”. No 
mesmo encontro, a fonoaudióloga Débora Schimdt vai 
abordar o tema “Aspectos de fonoaudiologia para o recém-
nascido)”. Enquanto no segundo encontro, 25, a enfermeira 
Aline Rebelato vai apresentar palestra sobre “Saúde bucal e 
higiene geral do bebê”. Já a nutricionista Fabiane Dalla 
Corte vai falar sobre “Nutrição na gestação”. 

No terceiro encontro, 26, a fisioterapeuta Tayana 
Feijó vai abordar o tema “Trabalho corporal, relaxamento e 
técnicas de Shantala. E a enfermeira, Gisele Siniak, por sua 
vez, vai ministrar palestra sobre “Primeiros Socorros”. 

Já no quarto encontro, 27, “Prevenção e controle de 
infecções hospitalares – CCIH) – como se paramentar no 
Centro Obstétrico” será o tema da palestra da enfermeira 
Daiane Prestes. Na mesma noite, a enfermeira Maria 
Helena Wolf vai falar sobre a amamentação. 

E, por fim, no quinto e último encontro, a psicóloga 
Luciana Souza da Silva falará dos “Aspectos emocionais na 
gestação”. Neste encontro a nutricionista Marília Sima vai 
ministrar palestra sobre o Banco de Leite; e a enfermeira 
Paula Queiroz vai tratar sobre o “Pós-alta com recém-
nascidos”. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições podem ser realizadas através de 

formulário disponível na internação do Hospital Santo 
Ângelo (entrada pela rua Antônio Manoel), de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17h30min.  

 

 Hospital Santo Ângelo realiza 100 
cirurgias oftalmológicas mensais  

 
  Desde maio, o Hospital Santo Ângelo colocou em 
funcionamento o novo serviço de oftalmologia. Uma equipe 
com cinco profissionais atende pacientes de Santo Ângelo e 
outros municípios da área de abrangência da 12ª 
Coordenadoria Regional de Saúde.  

O médico coordenador da equipe, Humberto 
Scheuermann, conta que mensalmente são feitas cerca de 
500 consultas e uma média de 100 cirurgias pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). “O serviço é viabilizado mediante 
convênio do Hospital Santo Ângelo com o Estado”, explica. 
Scheuermann destaca que o maior número de casos é de 
pacientes com catarata, mas também engloba outras 
doenças como, por exemplo, o glaucoma. “Temos uma 
equipe de profissionais que atuam em grandes centros de 
saúde do Estado. A catarata é uma das principais causas 
de cegueira nos brasileiros e que pode ser revertida 
mediante cirurgia”, explica. 

O oftalmologista ressalta que a cirurgia de catarata 
traz de volta a visão do paciente e reflete na melhoria da 
qualidade de vida. “Uma pessoa que perde a visão passa a 
depender dos familiares para fazer as coisas. Quando 
recupera a visão passa a ter autonomia e independência 
para realizar suas atividades cotidianas”, salienta 
Scheuermann. 

Humberto salienta que o agendamento é feito via 
Sistema Nacional de Regulação (SISREG), através da 12ª 
Coordenadoria Regional de Saúde, e os pacientes são 
encaminhados pelos municípios. 

O médico observa que, além das consultas e 
procedimentos cirúrgicos, o serviço de média complexidade 
de oftalmologia do HSA desenvolve um importante trabalho 
de prevenção da cegueira causada por patologias como a 
retinopatia diabética e o glaucoma. cotidianas”, diz.  



 

 

  

Empresário faz doação de 

enxovais ao HSA 
O empresário 

Jaime de Oliveira 
fez a doação de 318 
peças de enxovais 
para o Hospital 
Santo Ângelo. 
Desse total, 144 
cobertores e 174 
lençóis. A entrega 
foi feita recentemente ao provedor do Hospital Santo 
Ângelo, Odorico Bessa Almeida.  

Na ocasião, o provedor agradeceu o empresário, 
Jaime Oliveira, pelo importante gesto solidário. “O HSA em 
nome da sua direção agradece a doação feita pelo Jaime, 
que há muito tempo como rotariano já vem ajudando a 
nossa comunidade. Esse é um belo exemplo que pode ser 
seguido por outras pessoas. A Casa de Saúde tem contado 
com o importante apoio de instituições, órgãos da Justiça 
federal e estadual, entidades, clubes de serviços e da nossa 
comunidade”, observou. 

Também presentes na entrega dos enxovais o diretor 
administrativo, Marcelo de Oliveira Borges, o gestor de 
compras, Paulo Carvalho, a gestora de Sanificação, 
Lavanderia e Costura, Mirtes Segatto, e o tesoureiro HSA, 
Léo Mousquer.  

Sanificação e Lavanderia 
Na sexta-feira, 3, 

aconteceu o treinamento 
das equipes de 
Sanificação e Lavanderia. 
A gestora do setor, Mirtes 
Segatto, conduziu as 
atividades.  

Os integrantes do 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (Sesmt) explicaram detalhes sobre o 
uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs).  

Salientaram, ainda, os cuidados necessários para o 
trabalho em altura com uso de escada, utilização de 
capacete e promoção de ações para prevenção de 
acidentes. Participaram da atividade a enfermeira do 
Trabalho, Eduarda Perim Motta e os técnicos de Segurança 
do Trabalho, Marcelo Padilha, Narca Frederich e André 
Blum. 

Brigada de Emergência  
Na quarta-feira, 5, teve simulado de primeiros 

socorros para atender 
duas “vítimas” de 
acidente de trabalho 
numa construção. O 
treinamento foi feito 
pelo coordenador de 
enfermagem do Samu, 
Alex Martins Antunes, 
com o coordenador da 
Brigada de 
Emergência, Valmir Obadowski. 

Na ocasião foram formadas duas equipes, uma com 
integrantes da Brigada de Emergência e outra com 
estagiários e condutores de veículo do Samu de Cerro 
Largo, Jaqueline Schmidt e Luciano Munchen. Alex explica 
que no treinamento foram avaliados o trabalho em equipe, a 
habilidade técnica, conhecimento, sincronismo, ética e 
agilidade.   

Aconteceu, na quarta-feira, 5, a reunião mensal da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).  A 
atividade foi desenvolvida pela médica responsável pelo 
CCIH e pela UTI Adulto, Joise Wottrich, e a enfermeira 
coordenadora do Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar, Daiane Prestes. A reunião contou com a 
participação do diretor técnico, Lói Roque Biacch, diretor 
clínico, Flávio Christensen, gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, e integrantes da CCIH e SCIH. 

No encontro teve a apresentação dos indicadores de 
IRAS (Indicadores de Infecções Relacionadas à Assistência 
à Saúde) pela consultora em serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar Cínthia Oliveski. Na sequência, uma 
análise da Vigilância Epidemiológica realizada na UTI 
Adulto, UTI Neonatal e Centro Cirúrgico. Além disso, foi 
apresentada análise das orientações para adequações de 
esquemas antimicrobianos realizada diariamente pela 
médica do SCIH em conjunto com a farmácia hospitalar. 

Também teve a apresentação do trabalho 
desenvolvido pela farmácia  em conjunto com o SCIH do 
hospital com ações de redução de custos e padronização 
no sistema de princípio ativo das medições. 

 

Curso de enfermagem da URI 
O coordenador do Departamento Pessoal, Otávio 

Possebom, reuniu-se, na quinta-feira, 6, com acadêmicos 
do 7º semestre do curso de Enfermagem da URI.  

Na ocasião, 
explicou o trabalho 
feito das escalas e 
gestão do ponto. O 
professor do curso 
de Enfermagem, 
Narciso Soares, 
acompanhou a 
atividade. 

 
 


