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Aires Soares não escondia a felicidade ao registrar a sua filha... ...Luiza, aqui com ele a mamãe Fabiane: as caras da felicidade

Foi um processo talvez longo. Mas, ao fim dele, há muito que comemorar. 
Desde que o Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo aderiu ao 
“Compromisso Estadual pela Erradicação do Subregistro Civil de 
Nascimento e a ampliação da Documentação Básica”, do Governo do Estado, 
e firmou convênio com o “Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da 2ª 
Zona” de Santa Maria, até o início efetivo das atividades, passou um ano. 
Mas, feitos os necessários ajustes, o sucesso foi imediato.

Resumindo. Desde o final de novembro do ano passado, até este mês de 
agosto, em pouco menos de 10 meses, houve 837 nascimentos na 
maternidade do Complexo. Depois de um início naturalmente incipiente 
(afinal, era uma grande novidade), hoje cerca de 70% dos registros de 
nascimento são feitos aqui mesmo, na instituição. No total, foram, até agora, e 
numa proporção sempre crescente, 513 registros. O que significa nada menos 
que 61% do total de nascidos. E em crescimento constante.

Entre os que se utilizaram dessa facilidade está o analista de sistemas Aires 
Luis Berni Soares. Na manhã de 28 de agosto, ele esteve na sala 
especialmente preparada para essa prestação de serviço e não escondia a 
alegria. Registrava a filha Luiza Paz Soares, da mamãe Fabiane Paz de 
Oliveira Soares, e que nascera no início da noite anterior.

Berni Soares, bastante feliz com a filha recém-nascida, elogiava a iniciativa 
do Complexo Dr Astrogildo de Azevedo, que garantia o registro com uma 
agilidade e facilidade que merecem ser registradas. É o que ele e outros 512 já 
aproveitaram. Até aqui. 

A alegria do pequeno Gabriel Carvalho, na festa dos seus 4 
anos, é razão suficiente para acreditar no novo projeto em 
desenvolvimento na instituição.          
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Qualificação, sempre!
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Alessandra Teixeira Silveira, Eduardo Leal de Carvalho.
Renata Dornelles da Rosa, Kelin da Rocha Borges, 

Juliana Taschetto Scolari, Larissa Correa, Debora Mattos 
Coelho, Lizemar Dala Nora.

Elizandra da Silva Duarte, Nara Beatriz Rumpel da 
Rosa, Paulo de Tarso Silva dos Santos, Juliano Castiglioni 
Martins, Pricila Tormes Rodrigues Santos, Albertina Ghesti 
de Oliveira, Tharso Franklin da Silva Severo, Lorizete 
Medianeira dos Santos Lemos.

Fabio de Vargas, Ana Paula Bianquin da Luz, Elisangela 
Schifelbein Maia, Patricia da Cunha Lemes, Leonice 
Terezinha Catto.

Marcia Machado de Moraes, Simone Mortari Vianna, 
Cleonice Medianeira Gomes do Rosário, Laviane Mello 
Ferreira, Bernardete Maria Pivetta Mainardi, Eveline Braga 
Santos, Solange Zanoello, Marcia Pontes da Silva 
Machado.

Diego Dias Nunes, Gabriele Micaela da Rosa Paz, 
Ronald Perret Bossemeyer, Sonia de Fatima Bizzi 
Machado, Adriana Machado Diesel Coelho.

Maria Genny de Medeiros dos Santos, Daniela 
Schiefelbein Cezar, Liz Carla de Souza Orsolin, Vanice de 
Fatima Domingues Dutra, Moacir Alves da Silva Filho, Ana 
Celia Toniolo Lorenzi.

Lisiane Suarez Pinto, Juliana Bica Soares, Anderson 
Gonçalves da Rosa, Zoleti de Lima Rodrigues, Lilian 
Patricia Soares.

Julieta Santos Vargas, Thaiane Saldanha Leturiondo, 
Fabiola Ramires Dotto, Glaete dos Santos de Azeredo, Julio 
Verner Adolfo da Silva.

Mariane Silveira Munhoz Martins, Rubem Tor da Silva, 
Fernanda de Paula Neto de Moura, Suzana Moreira Buera, 
Mariana Gonçalves Balk Serena.

Eliane Silva Vieira, Estela Nunes Minato Alves, Denise 
Del Fabbro, Vanda Regina da Silva Tavares, Rosane de 
Oliveira Cezimbra, Janete Marques da Silva, Nilza Dal 
Forno de Freitas. 

Mariane Fernandes Ribeiro, Carolina Hardt Carneiro, 
Paulo Cezar Pereira de Moraes, João Manoel Fuchs de 
Carvalho, Ana Arruda Bastos.

Caroline Carvalho Lopes, Neidi Elizete Essi Flores, Iara 
Holkem da Luz, Vagner de Deus dos Santos.

Rodrigo Lencina Soares, Klandio Noal, Jean de 
Menezes Braz, Heloisa Andreia de Vargas Fenner.

Marcos Paulo Lima Saldanha, Vilma de Brito da Silva, 
Marina Almeida da Silva, Giani Cervo Pilecco.

Clara Fabiana Copetti, Adriana Cunha Pedroso, Daniela 
da Silva Schuster.

Margaret Spat.
Selma Nara Rodrigues Ortiz, Luciana Fachini 

Nascimento, Juliana Paim Ferreira, Jurema de Fatima de 
Almeida, Amanda de Lima Carvalho, Denise Maria Correa 
Silva.

Roberta Del Fabbro, Daiane Morais de Assis, Marcia 
Moraes Streb, Paulo Rogerio Soares Pasche, Maicon Ortiz 
da Silva, Sonia Terezinha Cananea de Almeida.

Danielly Dorneles da Silva, Eliezer Mailu Portolann.
Caroline Canabarro Caurio, Daiane Nascimento de 

Christo, Cinara Gomes dos Santos.
Vinicius Moura Antunes, Jenifer da Rosa Nascimento.
Silvana Gracioli Cordenonsi, Liziane Arruda Bastos, 

Janderson Lima Cerezer, Michele Francine dos Santos.
Cristiane Ortiz Fontoura, Mayara Ferreira, Gladis 

Ravazi Gauto, Fabiana Chaves de Carvalho.
Caroline Oliveira da Rosa, Ana Caren da Costa Lacerda, 

Andreia Luiza Righi Boemo, Maria Gabriel Quinto.
Ana Claudia Dias Machado, Juciane Medianeira 

Ferreira.
Leonice Biasi da Silva, Isadora Martins dos Santos, 

Leandro Rodrigues Machado, Angelo Ricardo Martins, 
Suzana Freitas de Cristo.

Juliane Rodrigues Geloch da Conceição, Vera Patricia 
Marinho de Oliveira, Leticia Venturini Schultz, Mirian da 
Silva Cardoso Foggiato, Alexandre Silva do Nascimento, 
Ilson Itamar da Silva Israel, Raquel da Silva, Pamela 
Oliveira.

Marlene dos Santos, Ana Marise Barroso dos Santos, 
Ester Alves Maier, Luana Ribeiro Almeida Mizerani, 
Fernanda Paula Franchini, Liliane Moreira da Silva, Ana 
Paula Santos da Rosa, Suelen Fonseca da Silva.

Murilo de Souza Cardozo, Olinda Santos da Silva, 
Carine Soprano Gribler, Simone Lima Algarve, Caroline 
Castro dos Santos.

NOSSA GENTE

QUALIFICAÇÃO - O Complexo Hospitalar Dr. 
Astrogildo de Azevedo, através do responsável pelo 
setor de Higienização, enfermeiro Maurel Pedroso 
(foto), esteve presente em dois eventos simultâneos que 
aconteceram no início de agosto, no Expo Center Norte, 
em São Paulo. Trata-se da HIGIEXPO 2015 e do 
HIGICON, atividades que se realizam de dois em dois 
anos e que têm abrangência internacional.

A HIGIEXPO, em sua 24ª edição, é uma feira de 
produtos e serviços para higiene, limpeza e conservação 
ambiental. Considerada maior feira de produtos e 
prestadores de serviços do setor na  América Latina, 
apresentou novidades em equipamento e processos de 
limpeza, aproximando fabricantes, distribuidores, 
prestadoras de serviço e usuários, promovendo 

networking e possibilitando o acesso às inovações do mercado.
O HIGICON, na sua 25ª edição, é o Congresso Internacional do Mercado de Limpeza 

Profissional. Teve como tema, neste ano, "Juntos na limpeza, na saúde e no bem-estar." É um um 
fórum de conhecimento e divulgação das melhores práticas em estratégia, gestão e produtividade 
nos serviços de limpeza. Também ocorreram eventos simultâneos na área de de higienização e 
hotelaria hospitalar, e cursos compactos de limpeza profissional.

Gilmar e Cleusa, com o trio que, dois meses depois de nascerem, voltaram 
para Santa Catarina. Nasceram e foram registrados na instituição

Foi na manhã de 25 de 
junho. O instalador de 
gesso Gilmar Thomas, 36 
anos, esteve no local desti-
nado ao registro de nasci-
mentos. E ali comunicou, 
e oficiou, a chegada dos 
filhos dele com a assisten-
te bancária Cleusa Bernar-
dete Wathier, 35 anos. 

O casal de São Miguel 
do Oeste já está lá, no ex-
tremo-oeste catarinense, 
tocando a vida. Mas, 
naquele dia foi diferente. 
Não escondia o sorriso 
pelo nascimento, na tarde 
anterior, 24, de Miguel 
Luiz, Gabriel Henrique, 
Lucas Rafael e Júlia Sofia. 
Até onde se tem notícia, foi algo inédito na 
instituição: o nascimento de quadrigêmeos. Os 
mais famosos já registrados, e assim tende a ser 
por um bom tempo, no pequeno cartório insta-
lado no Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de 
Azevedo (confira mais sobre isso, na Capa 
deste Informativo).

O pequeno Miguel acabaria não sobrevi-
vendo, mas Gilmar e Cleusa tem a vida inteira 
juntos com os outros três. Os trigêmeos, segun-
do reportagem do jornal A Razão quando a 
família deixou a cidade, deverão voltar perio-

dicamente para consultas habituais. E, creia, nunca 
esquecerão a instituição que, com sua competente 
equipe, os recebeu e ajudou a vir ao mundo.

Os bebês agora estão com mais de dois quilos 
cada. Depois de vacinados, foram encontrar seus 
parentes e por eles são acarinhados. Exatamente 
como aconteceu aqui mesmo, na maternidade do 
hospital que os fez nascer, os registrou e acolheu. 
Como disse a mãe Cleusa, antes de partir: “os 
sobrinhos chegaram a pedir para vir a Santa Maria 
conhecer os priminhos, novos membros da 
família”. Agora estão todos juntos.



O Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de 
Azevedo é centro de referência em saúde em 
Santa Maria e numa extensa região no centro-
oeste gaúcho. E preza em manter o ritmo de 
crescimento contínuo e os padrões de 
excelência em atendimento.

É neste contexto, por exemplo, que a 
instituição está implantando o Projeto de 
Humanização e Acolhimento. A ideia é 
aprimorar ainda mais as relações entre os 
profissionais de saúde do Complexo e seus 
usuários, bem como deles entre si, garantindo a 

continuidade da missão, e a defesa da visão e 
dos valores que têm sido implementados ao 
longo dos anos.

Humanizar a assistência hospitalar implica 
em dar espaço à palavra do usuário, como 
também à dos profissionais. Assim, ambos 
passam a fazer parte de uma rede de diálogo que 
pensa e promove ações, campanhas, programas 
e políticas assistenciais. Tudo a partir da 
dignidade ética da palavra, do respeito, do 
reconhecimento mútuo e da solidariedade.

Humanizar também se traduz na inclusão das 

Uma dinâmica, ainda em julho, desenvolvida no 
Ambulatório do Centro de Infusão, teve a participação 
de profissionais colaboradores de vários setores do 
Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo: 
administração, corpo clínico, farmácia, higienização, 
serviço social e pacientes em tratamento. Todos juntos, 
num dia de descontração e muito aprendizado, como 
mostram as fotos.

O pequeno paciente Gabriel Siqueira Carvalho fez a sua festa de aniversário aqui mesmo, no 
Hospital. Melhor que tudo foi receber o e-mail (com as fotos) assinado por ele e seus pais, Rodrigo 
Amaral Carvalho, Lucimara Zammo Siqueira Carvalho. A destinatária foi a colega Lislaine 
Rodrigues da Silva (Assistente Social) - uma das responsáveis pelo Grupo de Atuação, juntamente 

com o ouvir Flávio Moreira e a gerente de 
internação Sandra Cardoso. Confira:

“Prezada Lislaine
Seguem em anexo as fotos do aniversário de 

quatro anos do Gabriel dia 05/08/2015. Nós nunca imaginamos passar o aniversário de nosso filho 
dentro de um hospital, mas da mesma forma também não imaginamos que seriamos tão bem 
acolhidos e pudéssemos fazer uma festinha que com certeza ficará marcada em sua história. Muito 
obrigado a toda a equipe do HCAA por proporcionar, além de todos os cuidados necessários, o algo 
mais que com certeza faz toda a diferença.

Att. Rodrigo, Lucimara e Gabriel” 

diferenças nos processos de gerenciamento e de 
cuidados. Tais mudanças são construídas não 
por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma 
coletiva e compartilhada.

Enfim, o projeto de Humanização e 
Acolhimento visa a potencializar ações tendo 
em vista o paciente internado, minimizando 
assim o sofrimento provocado pela hospitali-
zação. Nesta página você confere duas ações já 
desenvolvidas pelos participantes do projeto e 
demais colaboradores que a ele estão se 
engajando.
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...de significativo grupo de gestores internos do 
Complexo Hospitalar Dr. Astrogildo de Azevedo

Durante todo o 21 de agosto, uma sexta-feira, 
um grupo de gestores do Complexo Hospitalar 
Dr. Astrogildo de Azevedo (e alguns de outras 
instituições, também) participou de mais um 
seminário de atualização promovido pela 
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de 
Saúde do Rio Grande do Sul (Fehosul).

Ao longo de todo o dia, em atividades inter-
nas, no auditório, e externas, no próprio pátio 
principal do Complexo, entre outras ações obje-
tivas, a facilitadora, Sônia Maria Louzado, per-

O texto abaixo, que chegou à Ouvidoria da instituição, fala por si mesmo. São familiares de uma paciente que ficou por longo período na 
instituição, e foi atendida e acolhida por vários colaboradores do Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo. Confira, na íntegra:

“Santa Maria, 28 de agosto de 2015. 
Aos enfermeiros, técnicos em enfermagem, copeiros, pessoal da limpeza e demais servidores do HCAA:

mitiu a ampliação dos conhecimentos de todos os 
envolvidos. Isso, inevitavelmente, terá reflexos 
objetivos no dia-a-dia da instituição e, sobretudo, 
na relação entre os profissionais e destes com os 
pacientes e familiares que aqui acorrem.

O tema abordado, nesse conjunto de trabalhos 
desenvolvidos, foi “Desenvolvimento de Lide-
rança para a Área da Saúde”. E não falta prática 
e experiência para a professora Sonia Maria 
Louzado. Com formação em Psicologia na 
PUC/RS, ela tem Pós-Graduação em Desenvol-

“Desenvolvimento de Liderança para a área da Saúde”, 
seminário com atividades teóricas...

...e também exercícios externos aconteceu 
durante todo o dia 21 de agosto, com a presença...

vimento de Equipes, Dinâmica dos Grupos e 
Equipes e em Psicoterapia. Também é mestran-
da em Gerontologia, na Universidade de São 
Paulo.

Esse tipo de seminário é cada vez mais 
comum no Complexo Hospitalar Dr Astrogildo 
de Azevedo, ao longo dos últimos anos, 
demonstrando a preocupação da instituição na 
necessária e crescente qualificação da equipe. O 
que significa benefícios objetivos para toda a 
comunidade por ela atendida.

Viemos através desta simples carta deixar nossos mais sinceros 
agradecimentos pelo pronto e excelente atendimento, dedicação e 
carinho que as Unidades 520 e 500, deram a minha esposa, a paciente 
Saleti Maria Machado Ineu, neste longo tempo (mais de 50 dias) em que 
ficamos hospitalizados, respectivamente, nos leitos 530A e 508B, do 
HCAA. 

As pessoas que ali trabalham fizeram com que nos sentíssemos em 
casa, apesar dos momentos de dor e de sofrimento da paciente, sempre 
nos amparando a cada instante e nos animando para que vencêssemos 
mais este desafio de melhorar e voltar a nossa casa em São Sepé/RS. 

Temos a certeza de que vamos sentir saudades de cada um (a) de 
vocês, pois sabemos que não é em qualquer lugar que se encontram 
pessoas especiais e capazes de se doarem para prestarem um ótimo 
atendimento, como vocês nos proporcionaram. 

Dirijo-me em nome das enfermeiras, Maria Helena e toda a sua 
equipe, Catiane e toda a sua equipe, Tirla e toda a sua equipe e o 
enfermeiro Cezar e toda a sua equipe (da Unidade 520) e, Juliana e toda 

sua equipe, Lauren e toda sua equipe e Tirla e toda sua equipe (Unidade 
500). Também queremos agradecer a equipe da limpeza dos quartos e 
banheiros, ao pessoal da alimentação (copeiros), bem como todos os 
funcionários da recepção do HCAA. 

Não poderíamos deixar de agradecer ao Dr Cláudio Sangoi, exemplo 
de profissional a se seguir e se respeitar, ser humano de excelente 
coração e dedicação ao seu trabalho e que junto com sua equipe de 
profissionais (médicos, anestesistas, enfermeiros, assistentes, entre 
outros), salva dezenas de vidas a cada dia, fazendo as pessoas se 
sentirem mais felizes e confiantes para retornarem a sua vida rotineira 
em seus lares. Agradecemos também a Dra Stela Mota, que faz parte 
desta equipe, e que muito contribuiu na recuperação da paciente Saleti. 

Só podemos dizer OBRIGADO a todos vocês, que Deus dê muita 
Saúde e Paz para todos, juntamente com suas famílias!!!

Deixamos um beijo no coração de cada um de vocês. 
Com carinho de Nelson Cunha Ineu, Saleti Maria Machado Ineu e 

demais familiares.”


