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Expediente

Semana da Enfermagem do HSA
começa na terça-feira

Atividade marca Dia Mundial da
 Higienização das Mãos

O dia 5 de maio foi defi nido pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. 
Em 2018, o tema da campanha mundial “Salve vidas: Higieni-
ze suas mãos”, estimulado pela OMS e apoiado pela Anvisa. 
E o tema nacional é “Está em suas mãos prevenir a sepse 
na assistência à saúde”. Para marcar essa data o Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) promoveu atividade 
especial com profi ssionais da UTI Adulto e da Unidade E. 

Na ocasião a médica Joise Wottrich, responsável pela 
UTI Adulto e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) explicou que a Sepse é um evento adverso relaciona-
do à assistência que afeta mais de 30 milhões de pacientes, 
anuamente, em todo mundo, demandando ações impera-
tivas de prevenção desses eventos em serviços de saúde.

Na oportunidade teve a entrega de troféus às equipes ven-
cedoras do mês de abril, referente à “Campanha Mãos Lim-
pas 2018”, desenvolvida pelo Hospital Santo Ângelo. A médi-
ca Joise Wottrich, juntamente com a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, e a enfermeira coordenadora do Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar, Daniele Berwanger, fez a 
entrega de troféus para as enfermeiras Paula Queiroz (gesto-
ra da UTI Adulto) e Cristiane Segatto (gestora da Unidade E).

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HSA pro-
move anualmente Campanha de Higienização das Mãos. Essa 
ação tem como objetivo conscientizar profi ssionais da saúde 
sobre a importância da higienização das mãos no combate 
às IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde).

Durante a campanha são realizadas visitas nas unida-
des de internação, buscando a mobilização dos profi ssio-
nais sobre a correta higienização das mãos. Essas ações 
promovem segurança e qualidade assistencial no trata-
mento dos pacientes. As unidades são orientadas sobre 
a importância do uso do álcool gel e da higienização das 
mãos com água e sabonete. Vence a unidade que obti-
ver maior consumo de álcool gel em relação ao número 
de paciente-dia. Dentro da campanha, as duas unidades 
que obtiveram as melhores pontuações serão premiadas.CCIH INFORMA

DIA 5 DE MAIO 
DIA MUNDIAL DA 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

A palestra “Segurança do Paciente” com a en-
fermeira Tânia Solange Bosi de Souza Magnago, 

na terça-feira, 8, no auditório do HSA, marcará abertu-
ra da Semana de Enfermagem do Hospital Santo Ân-
gelo -  um evento destinado a enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e acadêmicos de Santo Ângelo e região.

A palestrante é doutora em enfermagem pela 
EEAN –UFRJ, especialista em qualidade em saú-
de e segurança do paciente pela ENSP – Fiocruz 
(RJ) e ENSP pela Universidade Nova de Lisboa, e do-
cente do Departamento de Enfermagem da UFSM.

Na quarta-feira, 9, haverá a palestra “Manejo de le-
sões por pressão” com o enfermeiro Alexandre Sil-
va do Nascimento, representante da Saavedra. Nes-
te mesmo dia haverá a palestra “Cicatrização: o papel 
da terapia nutricional e do enfermeiro nesse proces-
so” com Laura Karnas – nutricionista da Danone.

Já na quinta-feira, 10, Isabel Kemper abordará o 
tema “7 coisas que você deve abandonar para ser 
feliz”. A palestrante é bacharel em Direito (Iesa) em 
Estudos Sociais (URI) e estudante de Teologia (URI), 
assim como formada em Quantum Leap pela Suces-
so Resourcers e coach palestrante por Márcia Lenz. 

Neste mesmo dia, a enfermeira Daniele Berwanger, do 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), reali-
zará treinamento sobre o tema “Higienização das mãos”, 
sendo que na sequência o Instituto Embelleze disponibi-
lizará tratamento de beleza aos participantes do evento.

E na sexta-feira, 11, a palestrante Tanara Matos Santia-
go Mess, vai tratar do tema “Inovar é nosso papel com 
foco na liderança”. A profi ssional é graduada em Ciên-
cias Jurídicas e Pós-graduada em Gestão de Pessoas e 
gerente de Recursos Humanos na Alibem Alimentos S.A.

“Mãos limpas salvam vidas”
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Pamela Andressa Siqueira 04/05 
Silvia Rochane Zuse de Castro 05/05 
Gislaine Patrini Kosloski Ernandes 
06/05
Ana Paula dos Santos Flores 07/05 
Rogerio Stefani 07/05
Elaine Raquel Marques Lemos 08/05
 Greta Nazario Viana 08/05
Ieda Taborda Ferreira 09/05 
Claudiane Escobar da Silva 10/05 

ANIVERSARIANTES

Semanário - Nº 922- 04/05/2018

Hospital Santo Ângelo

Nas comemorações do Dia do Trabalho, 
na semana passada, na sala de descanso, foi 
montado um painel para a coleta de assinaturas 
dos colaboradores do Hospital Santo Ângelo. A 
atividade especial do Dia do Trabalho foi promovida 
pela AFUHSA e Grupo Políticas Públicas de RH.

Troco Amigo Panvel possibilita compra 
de instrumentais cirúrgicos ao HSA

O Hospital Santo Ângelo fez a compra de instru-
mentrais cirúrgicos com recursos doados pelo 

“Troco Amigo Panvel Farmácias”. O projeto social da 
Panvel viabilizou o repasse de R$ 14.870,00. Os ins-
trumentais irão qualifi car os procedimentos cirúrgicos. 
Além disso, esse recurso possibilitou a aquisição de 
um ventilador umedecedor para o setor da Lavanderia.

Na solenidade de entrega estiveram presentes o pro-
vedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, o diretor adminis-
trativo, Marcelo Borges, o representante da diretoria, Luiz 
Vilmar Denardin, o gerente da loja 2 da Panvel Farmá-
cias, Delciomar Baptista, e a gerente da loja 1, Lurisla-
ne Pipper. Depois os gerentes estiveram com a gestora 
do setor de Sanifi cação, Lavanderia e Costura, Mirtes 
Segatto, visitando o espaço onde foi instalado o ventila-
dor umedecedor adquirido com recursos do Troco Amigo.

O Troco Amigo é uma ação desenvolvida pela 
rede Panvel Farmácias que tem lojas no Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Reunião da Brigada de Emergência

Na quarta-feira, 2, teve a reunião da Brigada de 
Emergência que foi coordenada pelo técnico de Se-
gurança do Trabalho, André Blum. Num primeiro mo-
mento, os participantes do encontro assistiram vídeo 
educativo mostrando o funcionamento de uma Briga-
da de Emergência. Num segundo momento, foram dis-
cutidas ideias para o aprimoramento das ações da 
Brigada de Emergência do Hospital Santo Ângelo.

BANCO DE LEITE HUMANO

A nutricionista Marília Sima estará, no dia 9 de maio, na 
Unimed Missões, explicando sobre como funciona o Ban-
co de Leite Humano do Hospital Santo Ângelo. A atividade 
acontecerá, às 20h30min, no auditório da Unimed. Marília 
é a nutricionista responsável pelo Banco de Leite Humano.

PAINEL DO DIA DO TRABALHO 


