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Representantes das institituições, Oscar Pithan e Lar das Vovozinhas, receberam as doações que foram entregues em outubro

A chuva forte, em alguns casos com incidência de granizo, 
castigou Santa Maria ao longo do mês de outubro. Milhares de 
pessoas foram afetadas. Centenas tiveram que deixar suas casas, 
abrigadas por amigos e familiares ou mesmo atendidas pelo poder 
público. Nesse contexto, uma boa notícia: a população é solidária. 
Foram toneladas de doações, minorando, como possível, o 
desconforto de tantos.

O Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo, cumprindo 
com sua missão histórica, também ofereceu contribuição. Não 
apenas porque alguns de seus colaboradores se viram na mesma 
condição, com residências avariadas e problemas diversos. Eles 
foram acolhidos pela participação de todos, inclusive com apoio 
material. Mas não apenas. A instituição, imbuída com seu perma-
nente espírito de solidariedade, fez uma série de doações à central 
municipal que atendeu ao conjunto de atingidos pela intempérie.

Já em vigor, proposta foi apresentada 
no auditório (foto ao lado) da 
instituição e envolve praticamente 
todos os setores, a partir da área de 
higienização.                         Página 3

Esse é o excepcional. Como tal tratado. Situação pontual, que 
exigiu ação pronta. Que aconteceu. Mas há, também, uma condição 
mais permanente. Esta igualmente acabou sendo atendida neste mês 
que passou. 

Duas organizações que há muitas décadas prestam atendimento a 
quem precisa - Lar das Vovozinhas e Abrigo Espírita Oscar José 
Pithan -  também foram objeto da solidariedade do Complexo Astro-
gildo de Azevedo. O primeiro, que acolhe duas centenas de idosos, 
recebeu duas dezenas de camas, além de oito carros metálicos para 
higienização. O segundo, que conta com quatro dezenas de internos, 
foi contemplado com 19 camas e igualmente oito carros metálicos.

Eis uma das formas, além do atendimento qualificado à saúde da 
população local e regional, através da qual a instituição criada por 
Astrogildo de Azevedo cumpre com um dever para com a 
comunidade: a solidariedade.
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Andreia Gabbi Machado, Regina de Fatima Santos de 
Almeida, Cleci Maria Missio, Vanessa Natiele D'Avila 
Cezar, Bruno do Nascimento Trindade, Marilia Antunes 
Ferrador.

Valdomiro Oliveira do Nascimento.
Angelica Regina Spanevello de Menezes, Talita 

Juliane Medina de Lima Trindade, Janaina Lourenço 
Gonçalves.

Marco Antonio Almeida Schifelbain, Rafael Bortolotti 
Moraes.

Flavia Maria Beck D'Avila, Sibele da Rocha Cortes, 
Luciane Pasche Correa, Denise Santos do Amaral, Tais 
Martins Arend, Alessandra Medianeira Cruber Cabral, 
Marcieli de Oliveira Patsch, Rafael Lirio Beal.

Fatima Rosane Cantarelli da Silva, Leandro Cavalheiro 
dos Santos, Adriana Grazioli, Tiago Souza da Silva, 
Nelson Alexandre da Silva Castronovo, Isabel Gularte 
Castro Lotti, Camila Zimmermann.

Jober Ramos de Souza, Eliane Sanfelice de Arruda de 
Vargas, Ciria Tiane Flores Bragança, Fatima Medianeira 
Forgiarini Baldoni, Igor Rafael Lima dos Santos.

Marina Silva da Silva, Isabel Medianeira Linhate, 
Juliana Trindade dos Santos, Izadora Souza Ilha, Sandra 
Oliveira da Silva.

Lucia Regina Felkl de Almeida.
Bruna da Silva Telles, Rayane Fleck do Nascimento, 

Rute Silva de Lima.
Rosane Lausmann Vargas, Francielle da Costa Vieira, 

Angela Cristina de Vargas Bisognin, Isabel Portela Pereira, 
Marli da Rosa Rezende, Filipe de Oliveira Mendonça. 

Iara Medianeira Oliveira Nascimento, Deolinda da 
Silva Rodrigues, Patricia Leandro Pacheco, Eder Alves 
Ribeiro, Sandra Medianeira Neves Till, Catia Medianeira 
do Nascimento Pereira, Suelen Rosa de Oliveira.

Leandra de Fatima de Toledo Prieto, Zaida Maria Melo 
Brignol, Maristela do Nascimento, Niria Janina Pfeifer 
Alves.

Viviane Flores Soares, Aline Flores da Rosa.
Joceli Lucas Medeiros, Mariane Domingues Aires, 

Schaiana Reis Naujorks, Cristiane Meessias Padilha, 
Vanessa de Lima Cardozo Bonotto, Ana Cristina Carneiro 
da Silva Gomes, Juliano do Nascimento Bastianello, 
Juliana Gomes de Lima.

Carla Plein da Silva, Daiane Streher Pedroso Oliveira, 
Angela Quatrin Campagnolo.

Jocelaine Silva Reis, Pablo Fernando Batista 
Biavaschi, Lauren Naysinger Alves.

Tatiani Bortolin Camponogara, Cezar Renan 
Poerschke Culau, Kaiane Fernandes Marques, Orzelina 
Cota Monteiro, Clarissa Potter. 

Jacson da Silva Marques, Zaira Rosa Nunes, Ivania 
Froner Costa.

Carla Roseane Meneghel Fettermann.
Mary Helen do Amaral Pacheco Forrati, Luciano 

Antonello Piovesan.
Nelci Bastianello Palma, Ana Paula de Moraes Dias, 

Camila Rocha Crossetti, Edina Cristina Padilha Minetti, 
Cleria Vargas, Vera Cristina Cruz Avila, Fernando Guedes 
da Silva Junior, Marcelo Machado da Silva.

Alexandre Andrade dos Santos.
Marcio Elizandro Vargas Ramos, Nilza Rosa Missio 

Machado, Liziani Silveira dos Santos, Lisiane de Oliveira 
Garcia.

Luciana Borges Segala, Joana D'Arc Garcia Schaurich, 
Andre Dorneles Nunes, Liliane Souto Pacheco, Danielle 
Marchionatti Fontour.

Neiva Maria da Silva, Sirlei dos Passos Nunes, Andrea 
Medianeira Grigolo de Souza, Mara de Souza Avinio, 
Fabiane Cappellari, Marizete Dapieve Bertazo.

Francisco Antonio de Lima Junior, Eleane dos Santos 
Rodrigues, Lisiane da Silva Braz, Evandro Bastian 
Nascimento da Silva, Rosiani Santos da Silva.

Jony Francisco Arruda de Freitas, Luciana Medianeira 
Paust Orlandi, Elisiane Altamira Maia da Silva, Graciele 
Medianeira Godoi Quinhones de Ramos, Felipe Rodrigues 
Lopes, Ricardo Cechin Garay.

Rafaela Luiza Strada, Carmen Regina Escobar do 
Nascimento, Charlene Siqueira de Campos.

NOSSA GENTE

...e também o tradicional sorteio de brindes. 
Entre os agraciados, o médico Remo Romano

Como tradicionalmente ocorre no Com-
plexo Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo, 
outubro marca a confraternização com o 
Corpo Clínico da instituição, em honra ao 
Dia do Médico. Desta vez, a data (18 de 
outubro) foi lembrada em jantar no dia 21, no 
Salão de Festas da Associação de Funcioná-
rios, com a presença de dezenas de profissio-
nais médicos que atuam no estabelecimento.

Foi, também, uma oportunidade para a 
Provedoria, através do Provedor Pio 
Trevisan, apresentar aos integrantes do 
Corpo Clínico as ações realizadas ou em 

desenvolvimento no último ano, com ênfase 
para a renovação tecnológica e obras de 
ampliação ou reparação, e que têm por 
objetivo permitir aos profissionais as 
melhores condições de trabalho - que 
redundarão, ao final, em benefício dos 
pacientes que procuram os médicos e a 
instituição.

Na mesma ocasião, houve a apresentação 
de um vídeo institucional em que o 
Complexo homenageia seu Corpo Clínico e, 
também,  o já tradicional sorteio de brindes 
especialmente entregues aos presentes. 

Dezenas de integrantes do corpo clínico compareceram à confraternização, que contou com a...

...apresentação, pelo Provedor Pio Trevisan, de um 
conjunto de ações realizadas pelo hospital...



Palestrantes Ramos Júnior e Negrão Moreira, com os participantes 
do evento, no auditório do HCAA

...trabalho que foi enaltecido na fala do provedor da instituição, Pio Trevisan

Idealizado e formulado pelo gerente de Ho-
telaria, Maurel Pedroso Vaz, foi apresentado a 
colaboradores e dirigentes da instituição, no 
dia 6 do mês passado, o projeto “Higienização: 
de Centro de Custo a Centro de Lucro”. A pro-
posta, desenvolvida ao longo do último ano, 
possibilitou a redução de cerca de 30% nos 
custos com o consumo de higiene, sem qual-
quer prejuízo (ao contrário, com significativos 
ganhos) para o atendimento dos pacientes.

Ao encontro, realizado no auditório da 
instituição, com a presença do provedor Pio 
Trevisan, da diretora executiva Angela Maria 
Perin, profissionais do setor de Higienização e 
de outras áreas do Hospital, compareceram 
também parceiros do projeto. Entre eles, o 
diretor da Sislimpa, Fabiano Pozobon. Com 
ele, entre outros, o coordenador de capacitação 
da empresa, Marcio Avila, o supervisor de 
vendas, Alex Azambuja e outros membros da 
Sislimpa.  Igualmentes presentes, entre outros, 
a enfermeira consultora Elisabete Reinehr, 
representante da marca Girassol, responsável 
pelo desenvolvimento do produto Multibac 
BC, utilizado no projeto.

O projeto foi desenvolvido a fim de posicio-
nar o Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de 
Azevedo como referência em limpeza profis-
sional hospitalar, reduzir custos, aumentar a 
produtividade e otimizar recursos. “Tínhamos 
um elevado consumo de produtos de limpeza, 

aliado a uma baixa produtividade dos nossos 
funcionários”, diz Maurel em relação ao 
cenário de 2013, no material produzido pela 
assessoria de comunicação da Sislimpa.

Segundo o Gerente de Hotelaria, os hábitos 
dos indivíduos correspondem a 50% do pro-
cesso de limpeza, ou seja, o modo de fazer e o 
quanto utilizar. A outra fatia refere-se à combi-
nação de tecnologia, produto e equipamento. 
Sendo assim, houve corte no consumo de 
alguns produtos e investimento em outros, 
como o desinfetante. Além da redução de 
custo, o trabalho foi otimizado, envolvendo 
menos tempo e pessoas para o desempenho das 
funções de limpeza.

Para o diretor da Sislimpa, Fabiano Pozo-
bon, parceiro no projeto, o evento foi a 
materialização da missão da empresa. “Em 
2004, nós colocamos como missão trazer 
soluções inovadoras e econômicas em siste-
mas de higiene, limpeza e suprimentos”, lem-
bra o diretor com gratidão pelo cumprimento 
da meta e pelos ótimos resultados alcançados 
em 11 anos de trajetória.

O valor economizado foi investido em 
melhorias para os colaboradores do HCAA. A 
instituição adquiriu 30 novos carros funcionais 
de limpeza e mais treinamento com os consul-
tores da Sislimpa. Os antigos equipamentos 
que estiverem em boas condições estão sendo 
doados a instituições que deles necessitam.

Foram horas muito proveitosas aquelas, da manhã de sábado, 3 de outubro, no auditório 
do Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo. Profissionais do setor de Nutrição e 
Dietética, especialmente, mas também de outras áreas da instituição, participaram do 
Projeto Qualiten. Trata-se de uma parceria com a Nestlé Health Science e a Sociedade 
Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE), com o objetivo de melhoria da 
qualidade em processos assistenciais, cuidado com o paciente e acreditação hospitalar. 

Entre os temas desenvolvidos pelos palestrantes - o especialista em Terapia Intensiva 
Pediátrica, nutrólogo  e profissional vinculado ao Hospital de Clínicas da Unicamp/SP, 
Roberto José Negrão Nogueira,  e o doutor em Gastroenterologia e especialista em Nutri-
ção Parenteral e Enteral Odery Ramos Júnior  - destaque para a divulgação e implantação 
das Diretrizes Brasileiras de Terapia Nutricional - DITEN como ferramenta da Terapia 
Nutricional e como estabelecer método de triagem nutricional na unidade hospitalar.

Também foram debatidos, entre outros, temas administrativos como gerenciamento de 
custos na terapia nutricional e indicadores de assistência nutricional. O que, por sinal, afora 
os profissionais do HCCA, também atraiu a participação de colaboradores de outras insti-
tuições, entre as quais os hospitais Unimed, São Francisco e Universitário de Santa Maria, o 
São Vicente de Paulo de Passo Fundo, e os hospitais Unimed Noroeste e das Missões.

O Gerente de Hotelaria, Maurel Pedroso Vaz, apresentou o projeto, que...

...teve entre seus parceiros a Sislimpa, do diretor Fabiano Pozobon. Ele...

...falou no evento, da mesma forma que os consultores da Girassol, num...



Promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), aconteceu entre os dias 19 e 
23 de outubro, a XVI edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) do 
Complexo Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo. Afora a grande participação dos colaboradores da 
instituição, também funcionários de organizações parceiras, e que atuam no interior do Complexo, 
participaram ativamente do evento, como você pode conferir nas fotos que ilustram esta reportagem.

O fechamento da semana, no dia 23, se deu com o instrutor 
credenciado junto ao Detran, Claudio Silva, que fez a palestra 

“Refletindo o comportamento no trânsito atual”.

Na cerimônia de abertura, na manhã do dia 19,
 segunda-feira, a presença de dirigentes do HCAA, 

e muitos colaboradores da instituição e dos parceiros

Cristiano Valau Soares, Técnico em Segurança do Trabalho 
e bombeiro civil, logo após a abertura, falou sobre 

“Sistema de prevenção contra incêndio e agentes extintores”

“Conhecendo um pouco mais o HIV” foi o tema 
desenvolvido pelo médico infectologista Thiego 

Teixeira Cavalheiro, na tarde do dia 20, terça-feira

A diretora médica responsável pelo Instituto de Oxigenoterapia 
Hiperbárica do Brasil, Luciana Maria Caccavo Miguel, falou, na quarta, 

21, sobre “Oxigenoterapia Hiperbárica: da fisiologia aos cuidados”

Na manhã de quinta-feira, dia 22, quem palestrou aos
 participantes da Sipat, foi a psicóloga Melissa Couto, 
que discorreu sobre “stress no ambiente hospitalar”

Foram dois atos bastante significa-
tivos, separados por apenas três semanas. 
A Capela do Complexo Hospitalar Dr 
Astrogildo de Azevedo recebeu as 
imagens da “Mãe Rainha e Vencedora 
Três Vezes Admirável de Schöenstatt” 
(entre os dias 10 e 12 de outubro) e 
também de “Nossa Senhora Medianeira” 
(no dia 2 deste mês).

Nos dois casos, houve celebração em 
homenagem. No primeiro, na Campanha 
da Visita, realizada pelas missionárias de 
Schöenstatt. No segundo, dentro do 
programa de preparação para a Romaria 
Estadual à Nossa Senhora Medianeira, 
acontecida no último domingo, 8, no 
santuário junto à Basílica da Medianeira.

Nas duas ocasiões, fieis habitualmente 
frequentadores da Capela, e também 
colaboradores da instituição, pacientes e 
seus familiares, deram inequívocas 
manifestações de fé.

...também de Nossa Senhora Medianeira estiveram
 presentes à Capela da instituição

As imagens da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schöenstatt e... 

SCHÖENSTATT E MEDIANEIRA

CRIANÇAS E FIM DE ANO - como acontece anualmente, por conta do Dia da 
Criança, mais uma vez a Associação dos Funcionários do HCAA promoveu uma 
confraternização, com direito a muitos brinquedos e quitutes. Foi no CTG Sentinela 
da Querência, em Camobi, no dia 18 de outubro, e contou com a presença de pelo 
menos 150 pequenos, filhos e enteados dos sócios da entidade.

Aliás, a AFHCAA já está preparando a tradicional Festa do Final de Ano. Será em 11 
de dezembro, também no Sentinela. Os pedidos para participação já se encontram na 
Intranet da instituição e a confirmação de presença precisa ser feita até 27 deste mês. 
São convidados funcionários, com direito a um acompanhante, que pode ser filho(a) 
ou cônjuge.


