
Nº 187 • Ano 15
Agosto de 2015

COMPLEXO HOSPITALAR 

Iniciou na última segunda-feira, 10 de agosto, a primeira fase para 
a atualização da Brigada de Incêndio da instituição, com o processo 
de reciclagem dos cerca de 160 colaboradores que já possuem o 
curso. 

Em seguida, começa a segunda fase. O objetivo, levando em conta 
o número de funcionários, a população flutuante nas dependências 
do Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo e em 

Com auditório lotado (foto), aconteceu 
o evento que marca o Dia da Nutrição, 
em 31 de agosto. Foi no último dia 6, 
com quatro palestras.               Página 4

atendimento á legislação, é montar uma Brigada com cerca de 500 
integrantes – de maneira que o treinamento possa ter brigadistas 
formados em todos os turnos de trabalho e com participantes de todas as 
unidades de setores estratégicos.

A instituição contratou os serviços de empresa especializada para que o 
projeto possa ser desenvolvido, uma vez que o Corpo de Bombeiros não 
mais ministra o curso, como ocorreu em ocasiões (foto acima) anteriores.
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Caroline Cardoso de Mattos, Carmen Lucia Loreto 
Milanesi, Ronan Rios de Oliveira, Pedro Batista Oliveira de 
Andrade, Alessandra Catarina da Rosa Silveira.

Ana Maria Brazil Gonçalves, Ricardo Daltrozo de Freitas, 
Fabio Mendonça da Costa, Mariangela Herzog.

Alisson Tonato Pinheiro, Valeria Mendes Gonçalves, 
Vitoria Pires da Costa.

Luciana Dantas Fernandes Henrique, Katia Mendes Stello, 
Lisiane Baptista Marques, Angela Maria Perin, Guilherme 
Camponogara de Freitas.

Cassia Guilhermano Belle, Norton Assunção da Silva, 
Diovana Maria Godoy Fenalti, Jelha Moreira.

José Ivo Figueira Welter, José Luis Oliveira dos Santos, 
Stela Maria Mota, Patricia Pereira dos Santos.

Roseane Oliveira da Silva, Daniela Yhasminn Iop Moreira.
Ivete Chaves Souza, Arielli Marcirio Camargo, Juliana 

Alves Vieira, Angelica Diniz Comassetto, Liane Grillo 
Martins, Vanice Ustra Diefenbach Toledo.

Gabriela Fracari, Carlos Prestes Waihrich Neto, Leci Togni, 
Tatiana Dezen Flores, Jucinara Vargas Pereira.

Jocelia Almeron Carvalho, Jaime José da Silva Júnior, 
Diego da Silva Rocha, Teila Janine Zielinski, Claiton Breno 
Falk Brasil.

Gislaine Goebel Colpo Loth, Eliana Carnetti, Rejane 
Medianeira Carvalho Flores, Roselaine Parsianello Campos 
Rieffel, Marta Regina da Silva. 

Denise de Oliveira, Sueli Maria Brondani, Eduarda Wernz 
Lagreca Pereira, Rosimar Simões Coelho.

Maria Barboza do Amarante, Paola Silveira Machado dos 
Santos, Tavane da Silveira Munhoz.

Jaqueline da Rocha Borges Iense.
Aline Josiane de Andrade Saldanha da Silva, Olanda 

Oliveira da Silva, Andreia Dias dos Santos, Izabel Cristina 
Bandeira dos Santos, Rita Medianeira Wiethan Kirchhof, 
Roseli da Silva.

Jean Oliver Linck, Thais Maciel Vargs, Tania Cocco 
Stefanello Quintiliano, Aline Mendes Dornelles, Bernardete 
Andrea Horasy.

Gicelda Gelatti Alves, Diego Nunes Madeira, Tatiane Silva 
de Lima, Debora Zwetsch Pereira, Catiuce Felix Machado, 
Leonice Lucina Ciliato.

Lucimara Molina Guedes, Carliana Cuozzo Pias, Nilton 
Cesar Pereira da Silva, Lidiane Ferrão Paire.

Honorina da Silva Ribeiro, Marlene Schifelbein Maia, 
Eduardo de Sousa Freitas, Deise Netto de Oliveira.

Jade Miranda Weber Rosa, Luiz Carlos Paraboni, Elisandra 
Sauzem de Almeida, Cleusa da Silva da Costa Amorin, Raquel 
Dias Vargas Grizut.

Gislaine Anese Pivotto, Ana Paula Soares Cavalheiro, 
Liziane Aparecida Brunhauser Batista, Tatiane de Azambuja 
Vieira, Giovana de Fatima Lobler, Maria Leonir da Cruz 
Barcellos.

Marli Rossi Dornelles, Alexandro Leonardo Souza de 
Lima, Ketlin Franciele Maia Flores, Sabrina da Silva dos 
Santos, Tamara Falcão Conceição, Maria de Fatima Rodrigues 
Culpo, Daniele Borges Agostta, Namir Laureci Albuquerque da 
Rosa.

Leticia da Silva Gonçalves, Gustavo dos Santos da Silva, 
Rodrigo Diniz, Ariadne Aparecida Costa, Luciana Rene 
Bargoza, Sergio Nunes Pereira.

Simone Faria Bock, Jocelane Aparecida Cassenotti da 
Silva, Adriano Antonello Silveira, Gabriela Diniz Stello, Diego 
Fontanella Dorneles, Danielle Burtet de Freitas, Angela Maria 
Ferreira, Marta Rocha Campos.

Manoella de Carvalho Souza, Helio Antonio Beltrame, 
Cristiane Coelho da Silva Dias, Diana Neli Silva dos Santos, 
Leidi Luzia da Silva Raposo, Jaqueline Amarante da Rosa, 
Cristina Severo do Amaral Brum, Suelen Pradie Borchardt, 
Perla Cristian Rodrigues Dorneles, Aline Tavares Schmidt.

Lacione Lutiane Rodrigues de Lima, Edineia Schlosser 
Schifelbein, Anselmo Oliveira da Silva, Daiane Fatima de 
Andrade da Fonseca, Amanda Viera Debus.

Roni Lima Menezes, Bianca Aranguez Silveira, Ana Paula 
Gularte Belitz, Maristella Gonçalves Alves Flores, Gisele de 
Fatima Rocha de Arruda Soares.

Natanael Zappas, Graziele da Luz Rodrigues de Pelegrini, 
Ana Paula Gabbi Cagliari, Luana Pereira Ramos.

Angelita Franco Assumção, Marlei de Moraes Coelho, 
Tatiana Eggers Rigão Brasil, Andreia Rodrigues de Oliveira, 
Julio Cezar Pereira dos Santos, Romaldo Bomfim Medina 
Junior, Zeli Coelho Rodrigues.

Reginaldo de Lima Vargas, Aline Machado Severo, Thais 
Lins Alves, Karina Amim Mahmud Kader, Carla Segatto 
Blaya.

Marciani Chaves, Franciele Stefanello Facco, Cristina 
Medianeira Gomes Torres, José Luiz Carneiro Pereira.

NOSSA GENTE

No dia 8 de abril de 2015 
foi realizado o primeiro 
Implante Coclear do Hos-
pital de Caridade Astro-
gildo de Azevedo, o qual 
foi autorizado pela Uni-
med.

O implante coclear é um 
dispositivo eletrônico de alta 
tecnologia, parcialmente im-
plantável na cóclea, que tem por 
finalidade estimular eletrica-
mente o nervo auditivo. O 
implante coclear converte os sons 
da vida diária em impulsos elétricos 
codificados que irão estimular o nervo 
auditivo, sendo então interpretados e 
reconhecidos pelo cérebro. Assim, não há 
necessidade do conduto auditivo, tímpano e 
ossículos para o paciente ouvir.

Esta cirurgia apresenta critérios de 
indicação determinados, sendo indicada, de 
modo geral, para pacientes adultos e crianças 
com surdez severa a profunda bilateral que 
não obtiveram resultados significativos com o 
uso do aparelho auditivo convencional.

Para a realização desta cirurgia há a 
necessidade de uma equipe multidisciplinar 
composta por profissionais das áreas de 

SEGURANÇA DO TRABALHO - Com o objetivo de repassar orientações 
acerca da Segurança do Trabalho, uma série de treinamentos ocorrem ao longo do ano, 
promovidos pelo setor específico da instituição. Este da foto é um exemplo. Reuniu 
colaboradores do setor de enfermagem e, entre outros temas, abordou a importância e 
obrigação de utilizar-se de Equipamentos de Proteção Individual. Outras questões foram 
discutidas e explicadas, como as recomendações da Norma Regulamentadora 31, do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, especialmente a que trata da proibição de uso de adornos.

otorrino-laringologia, fonoaudiologia, psicolo-
gia, enfermagem e  assistência social.

A reabilitação auditiva pós-operatória com 
fonoaudiólogo é extremamente importante para 
que o paciente apreenda a discriminar os sons.

A privação auditiva sensorial impacta muito a 
qualidade de vida de indivíduos e de suas famílias 
no âmbito psicológico, social e ambiental. Assim 
o Implante Coclear, que vem sendo aperfeiçoado 
continuamente nos últimos 50 anos, tem exercido 
um papel importantíssimo na reabilitação 
auditiva  de pacientes com surdez profunda 
bilateral. 



O sucesso da Colau Química não tem segredo, mas é difícil de igualar. 
A matéria prima de alta qualidade, o melhor custo-benefício, o acompanhamento

 constante  e a inovação nos materiais garantem a plena satisfação dos clientes.

Há, sim, o que comemorar, desde 
a implantação desse importante 
serviço, que beneficia pacientes não 
apenas de Santa Maria, mas de uma 
vasta região do Rio Grande do Sul. 
Em um ano, não foram poucos os 
pacientes que encontraram aqui o 
tratamento adequado para seus 
males. A seguir, você lê um texto dos 
profissionais responsáveis pelo 
Serviço de Oxigenoterapia Hiper-
bárica. E, também, informações 
sobre os benefícios do tratamento e 
para o que ele é indicado.

No dia 25 de agosto de 2015 o 
Hospital de Caridade comemora o 
aniversário de um ano do Serviço de 
Oxigenoterapia Hiperbárica.  
Durante este período, de forma ética 
e humanizada, e seguindo fielmente as indicações preconizadas pelo Conselho Federal de Medicina e 
do Rol de procedimentos da ANS, foram realizadas mais de 1.300 sessões do tratamento, beneficiando 
pacientes entre 16 e 81 anos de idade, sendo 70% do sexo masculino, com comorbidades diversas, e uma 
diversidade de patologias como: osteomielites, isquemias agudas traumáticas, fasciítes necrotizantes, 
úlceras venosas, úlceras por pressão e complicações circulatórias periféricas do Diabetes Mellitus (pé 
diabético). 

Dos pacientes que concluíram o tratamento, a grande maioria recebeu alta melhorado, isto é, com 
aproximadamente 80% da lesão cicatrizada e os demais evoluíram com cura completa da sua patologia. 
Entre os pacientes que responderam ao questionário de qualidade ao término do tratamento, todos 
afirmaram que indicariam o Serviço de Oxigenoterapia Hiperbárica para outras pessoas.  

A Oxigenoterapia Hiperbárica é um método terapêutico que consiste na inalação de Oxigênio puro 
(100%) em um ambiente pressurizado (câmara hiperbárica), aumentando em até 20 vezes a quantidade 
de oxigênio dissolvido nos tecidos do corpo. Este aumento na concentração de oxigênio provoca uma 
série de efeitos positivos, como o estimulo na formação de colágeno pelos fibroblastos (atuando no 
déficit cicatricial), diminuição do edema dos tecidos, estimulo a formação de novos vasos sanguíneos, 
potencialização da ação de alguns grupos de antibióticos e a redução dos efeitos das lesões secundárias 
causadas pela radioterapia.

Ao comemorarmos um ano da 
chegada deste método na cidade de 
Santa Maria, este se torna um 
momento marcante de reconheci-
mento e celebração pelos resultados 
já alcançados. Nossa responsabi-
lidade, ética e comprometimento 
são reforçados por estes e outros 
motivos. 

É com carinho e muita dedicação 
que seguiremos nos empenhando 
para oferecer um atendimento de 
qualidade, contribuindo com a 
melhoria da saúde de nossa 
comunidade.

 “

Aos nossos colaboradores e 
pacientes, o nosso Muito Obri-
gado!” 

•

•

•

•

•

Aumenta a quantidade de Oxigênio dis-
solvido no plasma sanguíneo, melhorando 
determinadas situações patológicas que 
resultam da hipóxia a nível dos tecidos, como 
lesões de origem isquêmica, infecciosa, 
traumática e inflamatória;

É a única maneira de aumentar o forneci-
mento de oxigênio para as células desfavore-
cidas, melhorando sua atividade e propician-
do um ambiente ideal para a cicatrização das 
lesões;

Faz parte de uma soma de recursos tera-
pêuticos afim de evitar que lesões evoluam 
para complicações graves;

Reduz o sofrimento do paciente, possibi-
litando prévio retorno as suas atividades 
laborais e sociais, restituindo sua qualidade 
de vida;

Reduz o tempo de internação hospitalar.

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

Doença descompressiva;
Embolias traumáticas pelo ar;
Envenenamento por monóxido de carbo-

no ou inalação de fumaça;
Envenenamento por cianeto ou derivados 

cianídricos;
Gangrena gasosa;
Síndrome de Fournier; 
Outras infecções necrotizantes de tecidos 

moles: celulites, fasciites e miosites;
Isquemias agudas traumáticas: lesão por 

esmagamento, síndrome compartimental, 
reimplantação de extremidades amputadas e 
outras;

Vasculites agudas de etiologia alérgica, 
medicamentosa ou por toxinas biológicas 
(aracnídeos, ofídios e insetos);

Queimaduras térmicas e elétricas;
Lesões refratárias: úlceras de pele, lesões 

pé-diabético, escaras de decúbito, úlcera por 
vasculites auto-imunes, deiscências de 
suturas;

Lesões por radiação: radiodermite, osteor-
radionecrose e lesões actínicas de mucosas;

Retalhos ou enxertos comprometidos ou 
de risco;

 Osteomielites;
Anemia aguda, nos casos de impossibili-

dade de transfusão sanguínea.

Embolias gasosas;

No segundo pavimento do prédio principal do Complexo 
Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo funciona o serviço...

...que conta com equipamentos de última geração e já
 beneficiou a muitos pacientes, em mais de 1,3 mil sessões



Um dia de muito debate e discussão 
proveitosa. Foi assim o I Encontro de Nutrição 
do Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de 
Azevedo, em 6 deste mês, no auditório 
Monsenhor Cordenonsi. Aberto com a presença 
de representantes da Provedoria e, em todas as 
palestras, contando com a participação 
expressiva de colaboradores da instituição, o 
evento serviu, também, para marcar o Dia do 
Nutricionista, comemorado em 31 de agosto. 

A realização e organização do evento, com a 
colaboração da diretoria do Complexo, foi do 
Setor de Nutrição e Dietética – responsável 
também pelo convite aos profissionais que se 
dispuseram a falar sobre temas importantes da 
área. E que, conforme sintetizou Luciane Smidt, 
responsável pela área na instituição, permitiram 
que se atingisse o objetivo do encontro.

O I Encontro de Nutrição, além do apoio 
interno, contou com a colaboração de algumas 
organizações externas. São elas Laboratório 
Nestlé, Laboratório Danone, Nutriport, Alban, 
Panifício Mallet, Disroma, Cooperativa Piá, 
Rancho Taura, Frimesa, Casa do Queijo, 
Inserat,  Sidnei Colpo, Sabor Especial, Ponto da 
Dieta, Empório da unha, Quitanda com mais e 
Residencial Geriátrico Dolce Vita.

Nas fotolegendas você tem os palestrantes e 
os temas por eles tratados. Na parte da manhã, 
quem falou com os participantes foram Sueli 
Lopez e Carlos Henrique de Almeida. À tarde, 
Cristina Bragança de Moraes e Vanessa Kirsten.
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O provedor, Pio Trevisan, fez a abertura do evento, na 
manhã de 6 de agosto. Além dele, também prestigiaram 

a ocasião a diretora executiva Angela Maria Perin e a 
diretora clínica Jane Costa

A tradicional confraternização dos associados 
(com direito a um acompanhante) da AFHCAA 
lotou as dependências dos CTG Sentinela da 
Querência, em Camobi, na noite de 10 de julho. 
Afora um jantar com muitas atrações, com destaque 
para “churrasquinhos”, foi um momento de 
congraçamento entre os colaboradores da institui-
ção, como se pode verificar nas fotos.

CRISTINA BRAGANÇA DE MORAES 
trouxe como tema, para o debate, a “Nutrição e 
Atividade Física”. Ela é Nutricionista forma-
da pela Unijuí, mestre em Ciência da Nutrição 
pela Unicamp, Doutora em Biologia Celular e 
Molecular pela PUC-RS e fez doutorado 
“sanduiche” pela Universidade de Barcelona. 
Atualmente, além de atuar em consultório 
clínico na área de nutrição esportiva, é coorde-
nadora do Curso de Nutrição da Unifra.

VANESSA KIRSTEN (na foto, com a 
equipe que organizou o evento) foi a 
protagonista da palestra que fechou o 1º 
Encontro de Nutrição do Complexo 
Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo. Ela 
falou sobre “Alimentação saudável e preven-
ção da obesidade”. Vanessa é Nutricionista 
formada pela Unifra, Mestre em Medicina e 
Ciência da Saúde pela PUC, Doutora em 
Saúde da Criança e Adolescente. 

SUELI LOPES discorreu sobre “Etiqueta 
Pessoal e Profissional”. Formada em 
Nutrição, ela é gerente de treinamento da 
Nestlé HealthCare Nutrition. É especialista 
em Gestão de Pessoas pela Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo e em 
Administração Hospitalar e MBA em 
Marketing pela Fundação Getúlio Vargas.

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, 
bacharel em Educação Física e atuando 
como Preparador Físico e “Personal 
Trainer”, palestrou sobre “Exercício físico 
e seus benefícios para a saúde e 
prevenção”.


