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Enfermeiras do HSA apresentam 

painel em Congresso Internacional  

 
A enfermeira gestora da UTI Adulto, Geovana 

Anschau, e a enfermeira coordenadora do SCIH, Daiane 
Prestes, apresentaram o painel “Estruturação do Serviço 
de Controle de Infecção” durante o 4º Congresso 
Internacional em Saúde, realizado de 16 a 18 de maio no 
Campus da Unijuí, em Ijuí. 

Na oportunidade, as enfermeiras do Hospital 
Santo Ângelo também realizaram apresentação oral do 
“Bundle de prevenção de PAV: relato de experiência”. 
Geovana Anschau e Daiane Prestes explicaram detalhes 
do conjunto de ações desenvolvidas pela equipe 
multidisciplinar da UTI Adulto do HSA para a prevenção 
da PAV (pneumonia associada à ventilação mecânica).  

O evento interdisciplinar reuniu profissionais de 
enfermagem, biologia, fisioterapia, nutrição e farmácia do 
Brasil e de outros países.  

Programa de Integração de Novos 

Colaboradores  
  Novos colaboradores do Hospital Santo Ângelo 
conheceram os diferentes setores e o funcionamento da 
instituição de saúde, durante atividade realizada na 
terça-feira, 23, através do Programa de Integração dos 
Novos 
Colaboradores 
(PINC).  

Na abertura 
da atividade, a 
psicóloga do 
Trabalho, Carine 
Bueno Fernandes, 
juntamente com a estagiária de psicologia da URI, 
Caroline Lemos, fez uma apresentação geral do HSA 
aos novos colaboradores. Depois, Ana Flores, do 
Departamento Pessoal, explicou como funciona o setor.  

A enfermeira Daiane Prestes, por sua vez, 
destacou as ações desenvolvidas pela Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no Hospital 
Santo Ângelo. E, por fim, o técnico em Segurança no 
Trabalho, André Blum, detalhou as medidas de 
prevenção de acidentes efetuadas no HSA. 
 

Provedor recebe visita do ex-

prefeito Valdir Andres  

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico 
Bessa Almeida, recebeu, na sexta-feira, 19, a visita do 
ex-prefeito ValdirAndres e de André Marques - assessor 
do deputado federal, Cajar Nardes. 

No encontro, o provedor do HSA apresentou 
projetos de obras e para compras de equipamentos que 
o hospital vem desenvolvendo, visando à captação de 
recursos junto ao governo federal. Também falou sobre o 
trabalho de articulação que a Casa de Saúde realiza na 
busca de recursos provenientes de emendas 
parlamentares. 

Na ocasião, o assessor parlamentar disse que o 
deputado Cajar Nardes está engajado destinar emendas 
para viabilizar novos investimentos ao Hospital Santo 
Ângelo. 

 
.  



Curso de Comunicação em 

Situações Críticas

 
A enfermeira gestora da UTI Adulto, Geovana 

Anschau, e a enfermeira, Carline Scherer, participaram, 
no dia 6 de maio, do Curso de Comunicação em 
Situações Críticas, no Hotel Everest, em Porto Alegre. O 
curso foi ministrado pela Central de Transplantes do 
Estado.  

A enfermeira Geovana Anschau é integrante da 
Organização de Procura de Órgãos (OPO). Já a 
enfermeira Carline Scherer faz parte da Comissão Intra-
Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes (CIHDOTT). 

 
Higienização das mãos, medidas 

simples salvam vidas!   
A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) 
definiu o dia 5 de maio 
como o Dia Mundial de 
Higiene das Mãos. A 
campanha anual, apoiada 
no Brasil pela Agência 
Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), é uma importante estratégia para 
incentivar a adesão às melhores práticas de prevenção e 
controle de infecção. Em 2017, o tema é “A luta contra a 
resistência microbiana: está em suas mãos”. 

A higiene das mãos é a principal medida para reduzir 
as IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência de Saúde). 
Embora a prática de higiene das mãos seja simples, a falta 
de adesão entre os profissionais de saúde continua sendo 
um problema em todo o mundo. 

CONTROLE DAS INFECÇÕES HOSPITALARES 
Comemorou-se no dia 15 de maio o Dia Nacional do 

Controle das Infecções Hospitalares. A data, instituída pelo 
Ministério da Saúde em 23 de junho de 2008, busca 
conscientizar, prevenir e reduzir os números de casos 
desse tipo de infecção no Brasil. 

UTI ADULTO  

 
Aconteceu na terça-feira, 23, a reunião mensal da 

UTI Adulto, no auditório do HSA. A reunião foi coordenada 
pela enfermeira gestora da unidade, Geovana Anschau. No 
encontro foram tratados assuntos como a gestão do ponto, 
escalas, questões técnicas e assuntos gerais do setor. 

Na oportunidade também teve uma homenagem à 
fisioterapeuta, Maria de Cássia Favarin dos Santos, que fez 
aniversário no dia 23 de maio e está se aposentando. Na 

despedida, a enfermeira Geovana Anschau destacou o 
trabalho desenvolvido pela fisioterapeuta na unidade. A 
coordenadora de fisioterapia Joceara Taíse de Jesus, por 
sua vez, também salientou a importante contribuição de 
Maria de Cássia que se destacou como uma profissional 
bastante atuante. 

Repasse de cobertores para unidades 
O setor de 

Sanificação, 
Lavanderia e Costura 
repassou nessa 
semana cobertores 
novos para a UTI 
Adulto, Unidade D e 
Pediatria. Esses 
cobertores estão 
identificados com o 
carimbo “Sou do 
HSA”. A gestora do setor de Sanificação, Mirtes Segatto, 
pede a colaboração de todos nos cuidados com os 
enxovais. 

 
 


