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Juciane Marice Souto Di Giacomo, Carla Rodri-
gues, Otavio Bubolz Braga, Maria Enilda Severino 
Sfredo, Carmen Lucia Dutra Silveira, Liziane 
Rodrigues Cardoso.

Fabiano Anastacio Marchi, Enedi Angela Moro, 
Ana Paula Lovato, Rejane Zuquetto.

Helen Minussi Cezimbra, Clarice Soares Rodri-
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Garcia Agarriberi, Joseane Sochlottfeldt Saurin, 
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da Silva Carlos, Izar Teresinha Marques Pina, Mariele 
Poncio de Moraes.

Fabio Silva Bittencourt, Eliani Medianeira Milani 
da Silva, Fabiana Silva Bittencourt, Nadia Beatriz 
Fleck.
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Riana Cardozo Silva Klimeck, Alisson Correa 

Correa, Silvana Cortes Scherer, Tatiana Marion, 
Dianifer Smith Chaves.

Jairo Bertollo, Roselaine da Silva Souza, Magnus 
Veríssimo de Oliveira Machado, Aline Dias Baumart, 
Paula Roberta Pietro Wodarski.

Susane Medianeira Garcia Rangel Bulsing.
Vanusa Koglin Maia, Daiane Cristiane Lima 

Friedrich, Clovis Lemos Corin, Vanise Margareth S. 
Trindade, Daniela Napoleão Freitas, Estela Vieira de 
Oliveira, Camila Severo Pedrazzi, Franciele Guterres 
Pereira.

Daniela Celestino Alves, Jucinara de Oliveira 
Machado, Jacinta Knorst, Juliano Fração de Oliveira, 
Marta Liliane Escobal, Dirlene Militz. 

Fabiele Viera Guerra, Denise Cardoso dos Santos, 
Andrea Possebom.

Isabel Mariglei Gnocato, Eloisa Pinheiro de Moura, 
Andriele Farias dos Santos, Aline Trindade da Silva, 
Elenice Correa Cavalheiro, Liliam Machado de Moura, 
Liliane Nunes Alves.

Lidiane Rosa Flores Friedrich.
Cristiane Lopes de Andrade, Paula Ruana Doyle 

Ferreira.
Graziele Elisangela Brutti Nogueira, Deise Bordin 

dos Santos, Marta Alice Reis da Luz, Cristian Dias 
Barbosa.

Margarida Ezilia Devicares dos Santos, Josinara 
Flores Rossini.

Melissa Milano, Mirela Sangoi Barreto, Karla de 
Mello, Lucio da Silva Toledo, Cezar Ricardo Has-
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Vanderli Alonso, Camila Krebs de Mendonça, 
Michele Ludwig de Moraes. 

Suzan Carine Oliveira Cargnelutti, Roseli Soares 
da Silva, Renato Maciel de Matos, Tatiana Armanini 
Hauenstein, Rosimeri da Silva Moreira.

Andressa Rodrigues de Oliveira, Evanise Elisete 
Montardo, Jossiele Fighera, Horacildo Pereira Neto, 
Marcela Vestena Ragagnin.

Jessica Silveira, Rosangela Silva da Rosa, João 
Carlos da Rocha Vargas, Lidiane Farias Alves.

Floriano José da Costa, Luciana Silbershlach Sil-
veira, Jairo Rodimar Avila Fonseca, Sheila Monteiro de 
Mattos, Adeliana Peransoni Siqueira da Silva, Stifani 
Perim Friedrich.

Janine Martins Caetano, Marineuza Michelon 
Portela, Silvia Maria Bohmer Poerschke, Lisiane 
Figueiró Pinheiro.

Catiucia Roxane Morais da Silva, Graziela Maria 
Rosa Cauduro, Ana Amelia Bittencourt da Silva, Lucia 
do Couto Costa, Cleusa Pivotto, Patricia Fabiane de 
Jesus Silva, Elisa Sampaio Von Muhlen.

Sandra Cristina Silva Rosa, Cristiano Silveira da 
Silva, Felipe Dahmer Pinheiro, Miria Depra Becker, 
Claudia Medianeira Silva Silveira, Vanusa Vidal de 
Lima.

Sandra Liziane Massirer de Almeida, Letieli 
Medianeira Dona, Mariza Zanella, Mauricio Rodrigues 
Raddatz, Carla Luciane Boniatti.

Gilmar Comasetto, Adenir Fatima Bolzan, Daniel 
Fontana, Tatieli Dallaporta.

Alexandre Vargas Schwarzbold, Luciano de Olivei-
ra Caldas, Pamela Ramos Rei, Lauren Muller Isaia.

Fabiane Bitencourt Rosa, Valenir Brito, Neuza 
Margaret Arruda, Aline Bordignon Potter, Raysa 
Ribeiro de Britto.

Dirigentes de parceira mundial
do HCAA visitam a instituição

...salas cirúrgicas do HC Alcides Brum, que possuem 
equipamentos de última geração, para melhor atender 

aos pacientes

Dirigentes da Steris visitaram o Complexo Hospitalar 
Astrogildo de Azevedo e conheceram as instalações de UTI e...

A Steris é uma das grandes corporações do 
planeta, no setor de saúde, e pioneira no desen-
volvimento de tecnologia nas áreas de esteriliza-
ção e cirurgia. Também está entre as parceiras do 
Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo, 
no processo de modernização tecnológica por que 
tem passado a instituição nos últimos anos – 
sempre buscando o que há de melhor para atender 
qualificadamente os que a procuram.

São oriundos da Steris, por exemplo, 
equipamentos que ajudam a tornar o HC Alcides 
Brum (que faz parte do Complexo Hospitalar 
Astrogildo de Azevedo) uma referência em 

instalações e qualidade de atendimento.
No mês passado, dia 18, esteve no HCAA 

Humberto Isidoro, o vice-presidente da Steris 
para a América Latina. Acompanhado do diretor 
Cristiano Ignacio e do gerente comercial Daniel 
Veissid, Isidoro foi recebido pela provedoria e 
aproveitou a ocasião para visitar as dependên-
cias da instituição, e particularmente o HC 
Alcides Brum, onde existem CTI, Sala de 
Recuperação e Centro Cirúrgico com equipa-
mentos fornecidos pela Steris.

Uma ação especial, no 
Dia Internacional da Mulher

Palestras, conversas (foto) com profissionais do HC, 
vários exames gratuitos e, antes...

Mais uma vez, o Hospital de Caridade Dr 
Astrogildo de Azevedo se fez presente às atividades 
que marcaram, em Santa Maria, o Dia Internacional 
da Mulher. Evento realizado na instituição, no dia 7, 
uma sexta-feira, se deu como parte da programação 
oficial coordenada pela Prefeitura Municipal e pela 
Câmara de Vereadores.

Durante todo o dia, nada menos que 184 mulheres 
da comunidade local realizaram, gratuitamente, 
teste de glicose, verificação de pressão arterial e 
avaliação nutricional. Elas ainda assistiram a pales-
tras sobre hábitos saudáveis e, ao final, recebiam 
rosas brancas, como um presente especial da 
instituição.

A atividade relativa ao Dia Internacional da 
Mulher foi uma ação que teve como parceiros a 
provedoria do HCAA, a gerência de enfermagem e 
os setores de administração, hotelaria, nutrição, 
ouvidoria e relações públicas....de ir embora, todas as mulheres também receberam 

uma rosa, presente da instituição



HCAA ainda mais filantrópico

Assembleia de 19 de março: decisão unânime dos conselheiros para mais filantropia.

Com a presença maciça dos integrantes da Associação Mantenedora, 

a Assembleia Geral do Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo 

tomou uma decisão fundamental para a vida da instituição.
Foi na noite de 19 de março passado, no auditório do prédio principal 

do Complexo Hospitalar. Por unanimidade, os conselheiros decidiram 

que a instituição continuará prestando os mesmos serviços à 

comunidade mais carente, cumprindo os preceitos emanados do 

fundador, Astrogildo de Azevedo, e seus seguidores, no final do Século 

XIX.
Com uma diferença que não é sutil. Ao contrário do que fazia até aqui, 

a filantropia continuará no HCAA, mas será cumprida sem qualquer 

eventual privilégio concedido por imposições legais. Isto é, não haverá 

mais qualquer isenção tributária e, ainda assim, o trabalho filantrópico 

será realizado - sem prejuízo, inclusive, do atendimento aos usuários do 

Sistema Único de Saúde, no HC Alcides Brum, conforme regulação das 

autoridades municipais e estaduais.
De outra parte, com a decisão tomada pelos conselheiros, o HC 

Astrogildo de Azevedo poderá ampliar o atendimento em outras 

dependências do complexo, sempre qualificando seus profissionais, 

buscando aumentar o número de leitos disponíveis e ampliando as 

condições técnicas já oferecidas hoje, e sempre com excelência.
Entrada do Alcides Brum, um hospital moderno à espera dos pacientes do 

Sistema Único de Saúde, enviados pelos reguladores.

“Doar-se” entrega 800 kits de material escolar

Comunidade colaborou e crianças e adolescentes carentes receberam o material escolar

O Grupo de Oração Caridade está celebrando o êxito da 16ª Campanha 
Doar-se (do Material Escolar), para o qual contribuiu a participação de toda a 

comunidade, além dos colaboradores do HCAA. Por conta dessa campanha, 
foram distribuídos 800 kits às crianças e adolescentes dos ambulatórios 

atendidos pelo programa Mão Amiga.
Cada Kit foi coposto por caderno grande, caixa de lápis de cor, conjunto de 

hidrocor, lápis preto, borracha e apontador. Os demais materiais recebidos 
(folhas de ofício, fita adesiva, corretivo, papel crepom, lápis, caneta, tesoura, 

régua, bloco e pasta, entre outros0 foram doados ao ambulatório do Mão 
Amiga na Vila Maringá, para distribuição conforme as necessidades.

O QUE MUDA
O HCAA deixa de ter isenção de alguns tributos e abre mão do 
instituto oficial da filantropia. Em contrapartida, utiliza todos os 
seus recursos para ampliar ainda mais a qualidade do serviço 
prestado, inclusive no gratuito.

O QUE NÃO MUDA
* O HC Alcides Brum continua a receber os pacientes enviados 
pelos reguladores do Sistema Único de Saúde – tanto na baixa 
quanto na média complexidade e, também, nos futuros contratos 
para oferecimentos de serviços de alta complexidade.
* Está mantido o programa “Mão Amiga”. Os cinco ambulatórios, 
que começaram a ser implantados há oito anos em regiões 
periféricas (Bairro Nova Santa Marta, Vila Oliveira, Bairro Noal, 
Vila Vitória e Vila Maringá), seguirão atendendo aos mais de 20 
mil cadastrados comprovadamente carentes.
* Segue o atendimento inteiramente gratuito, prestado 
historicamente, aos internados em seis instituições assistenciais 
de Santa Maria: Lar das Vovozinhas, Abrigo Espírita Oscar 
Pithan, Asilo Vila Itagiba, Lar de Mirian e Mãe Celita, Fundae, 
Associação Santa-Mariense de Auxílio aos Necessitados e 
Aldeias SOS.



Médico do corpo clínico do HCAA
tem inédita certificação internacional

Glauco Alvarez (C), no dia 29 de março, em evento da clínica que ele dirige, e que 
acontece regularmente no auditório do HCAA. As palestras também auxiliam para 

a constante qualificação necessária ao excelente exercício de sua atividade

O cirurgião bariátrico Glauco Alvarez, do corpo clínico do 
Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo, recebeu, no mês 
passado, nos Estados Unidos, uma certificação que o coloca no 
mesmo nível dos melhores profissionais do planeta na área de 
cirurgia bariátrica. E isso ocorreu após intenso trabalho em que o 
HCAA contribuiu decisivamente, com suas instalações e excelência 
de sua equipe de trabalho.

Tudo isso foi reconhecido na honraria concedida pela Surgical 
Review Corporation (SRC) - juntamente com a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) - que tem 
sua sede Raleigh (capital da Carolina do Norte/EUA). Trata-se, no 
caso, da certificação de Cirurgião de Excelência em Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica. O foco desta entidade, a SRC, se baseia na 
segurança, no cuidado excelente de pacientes e nos benefícios em 
longo prazo da cirurgia bariátrica. Nos demais textos desta 
reportagem você tem informações sobre a entidade que concedeu a 
qualificação, requisitos necessários para recebê-la e, também, uma 
correspondência do médico endereçada à provedoria do HCAA.

A Surgical Review Corporation (SRC) juntamente com a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), com sede em 
Raleigh (capital da Carolina do Norte/EUA), confere a certificação de 
Cirurgião de Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a 
cirurgiões que são membros titulares da SBCBM, os quais encontram-
se qualificados à aplicação desta certificação. O foco desta entidade é 
referente à segurança, cuidado excelente de pacientes e benefícios em 
longo prazo da cirurgia bariátrica.

A cirurgia bariátrica e metabólica é uma especialidade ímpar, pois 
necessita de uma equipe multidisciplinar especializada em oferecer os 
cuidados de perda de peso adequado para o sucesso do tratamento.  

O compromisso com segurança e com os cuidados em longo prazo 
exige que os requisitos de certificação por esta entidade sejam 
abrangentes, baseados em pesquisas e verificados através de uma 
inspeção rigorosa, tanto do profissional em questão como da instituição 
a qual está sendo mencionada pelo profissional, como local de 
realização dos procedimentos , tanto pré e pós operatórios (clínica 
privada) como da instituição em questão.

Confira algumas das condições sem as quais a qualificação não é 
concedida:

Experiência cirúrgica e quantidade de cirurgias comprovada nos 
últimos 12 meses prévio à aplicação

Condições da instituição (Hospital), no que diz respeito à estrutura 
física em suas diversas unidades (de internação dos pacientes 
bariátricos, mobiliário e equipamentos adequados, do Pronto 
Atendimento, do Bloco cirúrgico, da Sala de Recuperação Anestésica, 
da Unidade de Terapia Intensiva, Serviço de Radiologia dentro da 
Instituição); qualificação do corpo de enfermagem, nutrição e 
higienização

Equipamentos e instrumentos apropriados
Dedicação do cirurgião (o cirurgião candidato deve ser membro 

titular) e deve ter cobertura de plantão qualificada, quando necessário
Coordenador do programa e equipe bariátrica
Grupos de apoio para os pacientes
Acompanhamento em longo prazo do paciente 

O agradecimento ao HCAA
“Santa Maria 26 de marco de 2014.
Prezados 
É com imensa satisfação que venho através 

deste comunicar-lhes que, na semana passada, 
recebi a condecoração como Cirurgião de 
Excelência em Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica, título este conferido por uma 
entidade americana, SURGICAL REVIEW 
CORPORATION, juntamente com a SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABOLICA.

Cabe salientar que esta titulação só veio após muitos meses de 
trabalho, na aplicação de todos os pré requisitos necessários para isto, 
tanto do profissional cirurgião, de sua equipe multidisciplinar, de suas 
instalações físicas de trabalho (clinica e hospital). Informo também a 
todos, que talvez não saibam, que o hospital aplicado, foi o HOSPITAL 
DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO, que gentilmente 
através de sua diretora, a Sra. Angela Perin, nos forneceu os dados 
solicitados e autorizou a realização de filmagens para elaboração de um 
DVD, com as instalações, equipamentos e mobiliários adequados aos 
pacientes bariátricos, em sua unidade de internação, bloco cirúrgico e 
sala de recuperação. 

Por isto gostaríamos de aproveitar a oportunidade deste comunicado, 
para agradecer imensamente a colaboração e apoio recebidos, por parte 
deste hospital, representado por suas devidas direções, clínica, médica e 
administrativa, bem como a provedoria.                 

Nossos agradecimentos são também extensivos a equipe de 
enfermagem da unidade 600, sala de recuperação e bloco cirúrgico, 
também do Hospital Alcides Brum,  serviço de nutrição e também de 
limpeza, os quais, muito contribuem para o bom desenvolvimento de 
nosso trabalho neste hospital.

O Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo foi reconhecido 
pelo SURGICAL REVIEW CORPORATION como tendo capacidade de 
comportar este serviço de cirurgia bariátrica para o qual fizemos a 
aplicação para esta titulação. No RS existem três Centro de Excelência 
em Cirurgia Bariátrica e Metabólica e agora dois Cirurgiões de 
Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

Nossos sinceros agradecimentos pela colaboração e apoio.
Att.
Glauco Alvarez e equipe”

Saiba mais sobre a Surgical Review Corporation

Quais os requisitos para receber a qualificação da SRC


