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Cuidados com ambiente e estruturas

- Manter a ventilação na sala cirúrgica com pressão positiva em 
relação ao corredor e áreas adjacentes
- Manter a porta da sala fechada
- Limitar o número de pessoas na sala cirúrgica
- Esterilização de todo o instrumental cirúrgico (IB)
- Não utilizar a esterilização flash como rotina ou alternativa para 
a redução do tempo (IB)
- Limpeza terminal mecânica do piso na última cirurgia do dia
- Limpeza e desinfecção concorrente entre procedimentos, 
valorizando  as superfícies mais tocadas e a limpeza de 
equipamentos (IB,II)
- Rigor na paramentação cirúrgica e manutenção cirúrgica e 
manutenção da barreira máxima no ato cirúrgico (IB)
- Higienizar as mãos nos 5 momentos recomendados (antes 
do contato com o paciente, antes de procedimentos limpos 
ou assépticos, após risco de exposição com fluidos corpóreos 
após contato com o paciente e após contato com as superfícies 
próximas ao paciente)
- Higienizar as mãos antes e após manuseio de feridas
- Utilizar técnica asséptica para a execução do curativo (IB)
- Utilizar luvas estéreis e produtos estáveis no contato com as 
feridas (IB)

Deputado Terra visita obra dos 58 leitos

O deputado 
federal, Osmar 
Terra, visitou 
a obra dos 58 
leitos, na ma-
nhã de quar-
ta-feira. Ele 
esteve reunido 
com o prove-
dor do HSA, 
Odorico Bes-
sa Almeida. Terra na obra com o provedor Odorico

Também participaram do encontro o diretor administra-
tivo, Marcelo Borges, a gerente de enfermagem, Maris-
tane Almeida, o assessor de direção, Fermino Zucoloto 
Batista, assim como Nara Damião, Margarete Forlin, os 
médicos Flávio Christensen e Volnei Teixeira, entre outros.

Na visita, Terra ainda conversou com colaboradores do 
HSA, destacando suas propostas para a área da saúde. 

O HSA vai viabilizar a outros parlamentares o 
mesmo espaço para apresentar suas propostas.

Boas práticas para a prevenção 
de infecção de sítio cirúrgico 

Curso de desbridamento de feridas

Enfermeiros do HSA e acadêmicos da URI em treinamento

Na sexta-feira, 17, aconteceu curso de qualificação 
profissional teórico-prática sobre “Desbridamento de 
feridas”. A atividade, organizada pela Comissão Interna 
de Curativos do HSA, foi destinada a enfermeiros 
e acadêmicos do curso de enfermagem da URI.

O curso foi realizado pela professora Mestre do Curso de 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, Neida 
Pellenz. A atividade contou com a participação da gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, a coordenadora da Comissão 
Interna de Curativos, enfermeira Daniele Lauxen da Rosa, a 
coordenadora do Curso de Enfermagem da URI, Alessandra 
Frizzo, assim como outros enfermeiros e acadêmicos.

Dentre os temas trabalhados estiveram “Pele integra 
– prevenção de lesões de pele”; Clínica Laboratorial e 
Desbridamento de lesões – parte teórica e prática”. Ao 
longo do dia, enfermeiros e acadêmicos da URI participaram 
de atividade prática para o desbridamento de feridas, 
utilizando patas suínas (doadas pelo Frigorífico Alibem). 

ENCONTRO REGIONAL
No dia 10 de outubro, acontecerá o 4º Encontro 

Regional de Prevenção e Tratamento de Lesões de Pele 
do Hospital Santo Ângelo, no Clube Gaúcho. O evento 
é destinado para profissionais e estudantes da área da 
saúde. As inscrições podem ser feitas no caixa do HSA.

Ministério da Saúde autoriza serviço de 
Oncologia no Hospital Santo Ângelo

O Ministério da Saúde 
publicou, nesta sexta-

feira, 24, no Diário Oficial da 
União, a portaria 2.614, do 
dia 22 de agosto de 2018, 
de habilitação da Unacon 
(Unidade de Assistência 
em Alta Complexidade 
Oncologia) do Hospital 
Santo Ângelo para atender 
pacientes pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). A portaria 
foi assinada pelo ministro 
da Saúde, Gilberto Occhi. A 
informação é do provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico 
Bessa Almeida, que destacou que a Casa de Saúde torna-se 
referência em mais um especialidade, com o quarto serviço 
de alta complexidade, para mais de 24 municípios da região.

Dr. Lourenço Sangoi é o médico responsável pelo serviço de 
oncologia do HSA. A unidade realizará 250 consultas mensais, 
54 cirurgias oncológicas e 442 sessões de quimioterapia e 1.390 
exames. O serviço de oncologia do Hospital Santo Ângelo vai 
atender pacientes do SUS e de todos os tipos de convênios.

Manipulação de quimioterápicos
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Alessandra Vargas de Oliveira 24/08 
Dolores Ribeiro 26/08 
Andressa dos Santos Gayer 27/08 
Jennifer Guedes Vieira 28/08 
Carmen Timm da Silva 29/08 
Fernanda Schalanski 30/08 
Loreci Machado da Costa 30/08
Theisa da Silva das Chagas 30/08 
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Hospital Santo Ângelo

II Rústica de Incentivo à Doação de 
Órgãos será no dia 2 de setembro

A gerente de enfermagem, Maristane Almeida 
e a enfermeira da CIHDOTT, Denise Guerin

Na terça-feira, 21, 
teve atividade de 
educação continuada 
com a Equipe Multi-
disciplinar de Terapia 
Nutricional (EMTN) 
durante os três turnos 
de trabalho no Hospi-
tal Santo Ângelo. As 
nutricionistas Fabiane 
Dalla Corte (terapeu-
ta nutricional do HSA) 

Terapia Nutricional

Equipe recebendo orientação

Pr o s s e g u e m 
abertas as 

inscrições para a II 
Rústica de Incen-
tivo à Doação de 
Órgãos e Santo Ân-
gelo que será no 
dia 2 de setembro. 
Até o momento são 
240 inscritos para 
a rústica promovida 
pelo Hospital Santo 
Ângelo, através da 
Comissão Intra-Hos-

Concluídas adequações 
do Centro Obstétrico

Foram concluídas as adequações do Centro Obstétri-
co do HSA. O espaço recebeu novo piso, pintura, subs-
tituição de portas, melhorias na iluminação entre outras 
adequações. A obra tinha iniciou no mês de junho e foi 
concluída dentro do organograma previsto.

Acesso ao Centro Obstétrico do HSA

e Letiane Telles Hoffmann (representante da Nestlé) foram 
até os postos de enfermagem das unidades A, B e E para 
reforçar a importância da nutrição enteral, enfatizando princi-
pais pontos como administração, tempo, validade, horários, 
suplementação via oral no paciente, além de esclarecer ou-
tras dúvidas sobre o assunto.

Reunião de enfermagem

Aconteceu, na quinta-feira, 23, a reunião mensal da 
equipe de enfermagem. Vários temas foram tratados no 
encontro, coordenado pela gerente de enfermagem, Ma-
ristane Almeida. Um deles foi a realização da II Rústica 
de Incentivo à Doação de Órgãos em Santo Ângelo, no 
dia 2 de setembro, numa promoção do HSA, através do 
CIHDOTT, em parceria com a Secretaria de Turismo e Es-
portes, Lazer e Juventude, e M2 Running;

Na sequência foi tratado sobre o 4º Encontro Regional 
de Prevenção e Tratamento de Lesões de Pele do Hospi-
tal Santo Ângelo (Gepele), no dia 10 de outubro, no Clube 
Gaúcho.

Depois a enfermeira Daniele Berwanger falou da orga-
nização do fluxo para validação do censo do paciente/dia. 
Além disso, foram tratados assuntos gerais do setor. 

Atividade foi realizada no auditório do HSA

pitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplan-
tes (CIHDOTT), em parceria com a Secretaria de Tu-
rismo e Esportes, Lazer e Juventude e M2 Running.

A largada será às 8h30min próxima à Catedral Ange-
lopolitana e o percurso terá 2 km para iniciantes e 15 km in-
dividual e revezamento/trio masculino, feminino e misto.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agos-
to no site www.ucrsm.com. A idade mínima autoriza-
da para participação nos 15 km é de 18 anos, exce-
to no revezamento onde a idade mínima é de 14 anos. 
Haverá premiação aos primeiros colocados de cada categoria.

No 1º lote promocional o valor da inscrição é R$ 30,00 por 
atleta e pode ser feito até essa sexta-feira, 24. No segun-
do lote até o dia 30, o preço é de R$ 40 por atleta e o inscri-
to terá direito ao kit premium (camiseta, boné, número de 
identificação e barra de cereal). O depósito deve ser feito na 
Caixa Econômica Federal agência 0502, operação 013, conta 
60561-2. Mais informações pelo WhatsApp (55) 999856757.

A rústica vai fazer a entrega de premiações.

Homenagem

A vice-provedora do HSA, Iara For-
tes, comemora aniversário neste sába-
do, 25 de agosto. 

A diretoria do Hospital Santo Ângelo 
e colaboradores da Instituiçao de Saú-
de parabenizam a vice-provedora que 
tem tido um papel atuante como lide-
rança na comunidade.


