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III Fórum Missioneiro de Saúde 

Mental será na próxima quarta   
 
Na próxima 

quarta-feira, 9, 
acontecerá o III 
Fórum Missioneiro 
de Saúde Mental, 
no auditório 
Iglenho Araújo 
Burtet, no Parque 
de Exposições 
Siegfried Ritter. A  
atividade vai ser 
das 8h30min às 
17h30min. O 
evento está sendo 
organizado pela 
médica da 
Unidade de Saúde 
Mental, Mabel 
Konzen, a gestora 
da unidade, Rúbia Geruntho dos Santos, a gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, a psicóloga, Luciana da 
Silva, e a assistente social, Priscila Deckeper.  

Uma ampla programação estará sendo desenvolvida 
com a participação de Ubirajara Cardoso de Cardoso – 
psicanalista formado na UFRGS e mestre em Educação e 
Ciências pela Unijuí; José Vicente de Alcântara – 
coordenador do curso de Psicologia da URI Campus Santo 
Ângelo; Caroline Scherer, assistente social, graduada pela 
Unicruz e assistente social do INSS; Giana Bernardi 
Vendrusculo –professora do curso de Psicologia da URI 
Campus Santo Ângelo;  Augusto Dutra Giacomelli, 
graduado em Medicina pela Universidade Católica de 
Pelotas. Também participação do Palhaço Leleco, 
personagem do técnico em Segurança no Trabalho, 
Marcelo Padilha. 

As inscrições poderão ser feitas no caixa do Hospital 
Santo Ângelo. A ficha de inscrição está disponibilizada no 
site www.hospitalsantoangelo.com. O valor para estudantes 
é de R$ 15 e para profissionais, R$ 20. Mais informações 
pelos telefones (55) 99692 3554 (Priscila) e (55) 99655 
8073 (Luciana).  

Curso Casal Gestante 

Na sexta-feira, 28, teve o encerramento do 21º Curso 
Casal Gestante – Projeto Nascer – do Hospital Santo 
Ângelo. O curso foi coordenado e organizado pela 
enfermeira Paula Queiroz juntamente com a gerente de 
enfermagem Maristane Almeida 

 

Campanha de Higienização das 

Mãos na Unidade E  

Foi iniciada, na Unidade E, a Campanha Permanente 
de Higienização de Mãos, através do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH) do HSA. Na atividade 
estiveram presentes a médica responsável pela Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar e da UTI Adulto, Joise 
Wottrich, juntamente com a enfermeira coordenadora do 
SCIH, Daiane Prestes, a enfermeira Rúbia Geruntho dos 
Santos e outros integrantes da unidade. 

 A campanha de sensibilização estará sendo 
realizada em todos os setores, e tem como objetivo ampliar 
a adesão e avaliar a taxa de consumo de álcool gel/espuma 
higienizadora e sabonete líquido. A ação busca reduzir os 
riscos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 
(IRAS). A cada 15 dias uma unidade estará recebendo 
recepientes com balas, além de lembrentes. Cada 
profissional que for pegar uma guloseima vai efetuar  

Na campanha vai ser avaliada a média de consumo 
do álcool gel para higienização das  mãos. A unidade que 
apresentar o maior consumo proporcional do produto será 
premiada.  



Novo presidente da CIPA  

 
O coordenador do Departamento Pessoal, Otávio 

Possebom, assumiu, na terça-feira, 1º de agosto,  como 
presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA). Na despedida, o enfermeiro Marcus Angst fez um 
balanço das ações desenvolvidas na sua gestão.  

Na reunião de apresentação do novo presidente da 
CIPA também foram tratadas as definições finais da 
programação da XXI Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho (SIPAT) que acontecerá de 16 a 20 
de outubro. No envento haverá palestras sobre  Segurança 
no Trabalho, motivacional, reciclagem de lixo, cuidados com 
a rede elétrica e doenças sexualmente transmissíveis 
(DST/Aids).  

 

1ª Corrida de Incentivo à Doação 

de Órgãos será em setembro   
Acontecerá, no dia 3 de setembro, a 1ª Corrida de 

Incentivo à Doação 
de Órgãos. A 
atividade está sendo 
organizada pelo 
Hospital Santo 
Ângelo com apoio da 
Prefeitura de Santo 
Ângelo, através da 
Secretaria Municipal 

de Turismo, Esportes, Lazer e Juventude, e da M2 Running 
– Assessoria e Organização de Corrida de Rua. O 
secretário de Turismo, Vando Ribeiro, juntamente com os 
organizadores do evento a enfermeira Denise Guerin e 
Fábio de Moura estiveram na imprensa divulgando o 
evento.  As pessoas interessadas em participar da corrida 
poderão fazer as inscrições através do site 
www.ucrsm.com.   

Encontro Estadual do Samu 
De 8 a 9 de agosto, Santo Ângelo vai sediar o 

encontro estadual do Samu/RS. Durante dois dias vai 
ser realizado curso teórico e prático de capacitação 
para profissionais que irão atuar no Samu do Rio 
Grande do Sul. A atividade, que será no auditório do 1º 
B. Com, está sendo promovida pelo Núcleo de 
Educação em Urgências (NEU) e Samu/RS em parceria 
com o Hospital Santo Ângelo e 1º B.Com. A 
coordenadora do serviço de enfermagem do Samu/RS, 
Silvana Tozzo Ritta, e a coordenadora do Núcleo de 
Educação em Urgência (NEU), Myrian Thereza Ventura 
Corrêa, participarão do evento. 

 
 
 


