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A previsão era dia 4, primeira 

segunda-feira do ano. Mas 

Alice resolveu aparecer antes e 

nasceu no dia 1º, sexta-feira, às 

9h54 da manhã e é o primeiro 

bebê nascido este ano, no 

Hospital de Caridade Dr Astro-

gildo de Azevedo.

Com 3,280 kg, a menininha 

faz a alegria da mamãe Bárbara 

Denis Carvalho Machado e do 

pai Evandro de Oliveira Medei-

ros. Ela com 24 anos, ele com 

31. Ela estudante de Direito na 

Fapas, ele auxiliar de escritório.

Já no início da tarde daquele 

dia, no quarto 256 da Materni-

dade do HCAA, o trio contava 

com a presença da avó, a 

policial civil, Ivonete Carvalho, 

mãe de Bárbara. 

Na entrada principal do complexo, na Policlínica Provedor Wilson Aita, dois pontos de informação até acessar o interior da instituição: segurança para pacientes e visitantes. 
Mais detalhes nas PÁGINAS CENTRAIS

A avó Ivonete, os pais Bárbara e Evandro, 
todos corujando a pequena Alice, nascida 
no HCAA na manhã do primeiro dia do ano
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Muletaler Ercolani, Daiane Medianeira Ienssen Schmitt, 
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NOSSA GENTE

Implantado em janeiro de 2015, o software 
de controle de acesso e segurança do Com-
plexo Hospitalar Dr. Astrogildo de Azevedo, já 
pode ser avaliado – com um ano inteiro de 
funcionamento.

Nesse período, afora garantir tranquilidade 
total para pacientes, colaboradores e visitantes, 
além dos que interagem com os parceiros ter-
ceirizados que também têm suas atividades no 
Complexo, permitiu saber, com o máximo de 
exatidão, a quantidade de pessoas que, a cada 
dia, em média, circulam pelas dependências. 

O programa, inteiramente desenvolvido pelo 
setor de Tecnologia de Informação, constatou, 
em janeiro deste ano, que durante 2015, 
conforme os dados disponíveis nos 10 pontos 
de controle automatizados, através de exatas 
139.984 pessoas cadastradas (visitantes, em 
sua quase totalidade), foram 476.946 acessos 
registrados.

Somados aos acessos dos credenciados, 
sejam do corpo clínico, terceirizados ou vincu-
lados diretamente à instituição, contabilizam-
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se cerca de 550 mil acessos nos últimos 12 
meses. Ou algo como pouco mais de 45 mil a 
cada 30 dias.

Para que fosse possível medir essa afluência 
que torna o Complexo uma pequena cidade, há 
toda uma estrutura montada com o que existe 
de mais moderno, tanto em equipamentos 
quanto em recursos tecnológicos e humanos. 

UM POUCO DA INFRAESTRUTURA
Com um software desenvolvido totalmente 

“em casa”, com caráter inédito no país, o 
controle é feito no setor de Tecnologia em 
Informação. Isso só foi possível em função da 
infraestrutura administrada, sob a gestão da 
provedoria, pelos oito integrantes da área. Eles 

gerem 97 sistemas informatizados, 2.434 
usuários em mais de 500 computadores, 110 
impressoras e o datacenter.

COMO FUNCIONA O CONTROLE
A primeira etapa se dá na entrada à Unidade 

principal, através da Policlínica Provedor 
Wilson Aita. O sistema adota o modelo de 
“check-in” e “check-out” e integra uma 
solução de acesso para diferentes públicos e 
locais. A partir do momento da Internação ou 
Atendimento Ambulatorial, no caso do 
paciente, este recebe uma pulseira de 
identificação, utilizada para registrar o 
momento do ingresso ou alta. O acompanhante 
responsável pelo atendimento também recebe 

uma pulseira para facilitar seu acesso.
Acompanhantes, Visitantes e Público em 

geral são direcionados à recepção do comple-
xo, na Policlínica Provedor Wilson Aita, para 
cadastro, mediante apresentação de documen-
to oficial com foto. Aí é emitida a "credencial" 
com o local de destino, seja setor ou leito. No 
momento da emissão, o visitante é informado 
sobre a possibilidade de visita, se há "vagas" no 
leito ou setor, ou se há alguma restrição que não 
permita sua entrada naquele momento.

Ao acessar o ambiente hospitalar, é feito o 
“check-in” para contabilizar a movimentação 
do visitante. Nessa etapa é validada a 
credencial emitida na portaria, com a exibição 
na tela das informações de identificação, foto, 
leito, a fim de evitar que a credencial seja 
repassada a alguém não identificado.

Da mesma forma, ao deixar o ambiente 
hospitalar o visitante faz o “check-out” de sua 
credencial, automaticamente liberando a vaga 
para outro acesso. Excepcionalmente, 
visitantes das CTIs podem fazer o “check-out 
temporário", ingressando novo “check-in” sem 
a necessidade de emitir nova credencial, no 
decorrer do dia da emissão.

O PÚBLICO FIXO
O corpo clínico, dirigentes da instituição e 

colaboradores dos terceirizados também farão 
o “check-in-check-out” para contabilizar sua 
presença no ambiente. Já foram instaladas 
zonas de restrição e controle de pessoas. Este 
público específico receberá um cartão com 
RFID (Sistema de Identificação por Proximi-
dade). 

Os Colaboradores funcionários do Comple-
xo Hospitalar Dr Astrogildo de Azevedo já 
possuem o Cartão RFID utilizado para controle 
de Ponto.

Foram implantados, ao longo do ano  

No Acesso Principal, segurança total, com monitoramento 
de câmeras inclusive

Na entrada, visitantes e familiares têm a sua pulseira confirmada eletronicamente

Além da entrada principal, todos os demais acessos ao 
complexo também impedem a passagem de não 
credenciados. Na foto, um dos estacionamentos

Setor de cadastro, no qual os visitantes se identificam e 
recebem a pulseira para o “check-in”

passado, os “Controles de Acessos Físicos”. 
Em diversos locais existem portas com sistema 
on-line de controle, validando o RFID. O 
cartão libera a passagem nos estacionamentos, 
entradas laterais, portas entre prédios, etc. 
Caso não possua cartão ou o RFID não estiver 
liberado para o local, de acordo com seu nível 
de permissão, não é possível acessar.

POR QUÊ?
A união dessas medidas de controle em 

conjunto com a atuação da equipe de segurança 
resultou, já no primeiro ano de implantação, 
em maior nível de tranquilidade para todos que 
transitam no complexo hospitalar, indepen-
dente de serem pacientes, familiares, 
acompanhantes, terceirizados ou visitantes em 
geral. “Não credenciados” são impedidos de 
entrar, o que confere, para todos, maior 
segurança na circulação. 



Confesso minha profunda tristeza com a situação dos 
pobres em Santa Maria, no que tange, especialmente, à 
saúde. Eles vivem um estado de total abandono. Onde vão 
buscar conforto, além dos postos de saúde e dos prontos 
atendimentos?

Os postos de saúde, os postos de pronto atendimento são 
emergenciais, assim como as UPAS, mas a situação é mais 
grave. Para onde vão depois? Irão todos para o Hospital 
Universitário de Santa Maria? Todos nós sabemos que 

grande parte do povo da região central do Estado busca atendimento no hospital 
Universitário e Santa Maria e que a situação é simplesmente calamitosa, lastimável pelo 
excesso de pessoas.

Tenho pena dos menos favorecidos que não conseguem pagar um plano de saúde 
condizente. Vejo a cada dia a situação tornar-se mais grave e, por outro lado, não vejo ações 
resolutivas. Os pobres são realmente tratados como restos, sobras e parece descartáveis. Os 
hospitais existentes mal podem atender os que têm planos de saúde e vejam lá, às vezes 
conseguem leitos depois de dois ou três dias em macas nos corredores.

Repito, sinto tristeza e dor ao ver o sofrimento dos menos favorecidos. Escrevo sobre esse 
tema porque iniciaremos neste sábado a preparação para o Natal. Como as pessoas vão pensar 
em Natal sem ter condições de cuidar da saúde, de tratar os seus males? Como falar da boa 
notícia da salvação quando não temos onde buscar o alívio para o corpo? Como desejar bom 
Natal saúde e paz?

O mais grave é que vejo as autoridades sem iniciativas, não vejo perspectivas a curto prazo, 
não vejo e não sinto preocupação com a solução desses problemas.

Ter acesso ao tratamento de saúde virou loteria, virou fortuna. Onde vamos parar? Como 
explicar que a saúde e educação são direitos de todos? Claro que são, mas onde socorrer-se? 
Como entender que haja centenas de pessoas com câncer, com necessidade de cirurgia, (que 
significaria cura, vida) e que pelo ritmo das cirurgias pelo SUS, só serão atendidas daqui a 
dois ou três anos? Como, meu Deus, entender tal situação?

Espero que a sociedade se mobilize, cobre ações mais humanas de quem tem a obrigação de 
cuidar do bem comum. Depois da vida, o que mais desejamos é saúde.

Espero, sinceramente, que o Natal, festa da vida, mova a consciência dos responsáveis a 
pensar um pouco mais nos carentes, nos enfermos e nos sofredores e de nossa parte 
manifestamos nossa solidariedade e prece.

MEDICINA DO TRABALHO - O Hospital de 
Caridade Dr Astrogildo de Azevedo tem sido palco de 
uma série de eventos que, de alguma maneira, 
dignificam a instituição e a colocam como referência em 
saúde no Rio Grande do Sul.
Nos meses finais de 2015, vários foram as atividades 
aqui realizadas. Uma delas, por exemplo, em novembro, 
uma Reunião Científica da Sociedade Gaúcha de 
Medicina do Trabalho (Sogamt). O setor específico no 
HCAA foi o anfitrião do encontro que teve a presença de 
duas dezenas de médicos do Trabalho de Santa Maria e 
da Região.
Na foto, a diretoria da Sogamt. No centro, a médica do 
trabalho da instituição, Isabel Castro Lotti.

(*) Esse artigo foi originalmente publicado no jornal A Razão, pouco antes do Natal de 2015, mas cada vez mais atual.

Carla Fighera, que era da 
diretoria anterior, agora 
assume como Presidente

Com uma série de ações 
previstas para este ano, não 
faltará trabalho para os 
integrantes da Associação 
dos  Funcionár ios  do  
Hospital de Caridade Dr 
Astrogildo de Azevedo. E a 
direção da entidade, eleita 
em 2016, assumiu agora, 
em janeiro. 

Confira a relação com-
pleta dos integrantes da 
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Presidente: , Carla Fighera
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 Contadora
2º Tesoureiro: ,Flávio Tadeu Porto Moreira
 Ouvidor
1º Secretário: , brasileiro, Maurel Pedroso Vaz
Enfermeiro
2º Secretário:   Cláudia Rozana Silbershlach da
Silveira, Enfermeira
Conselho Fiscal: , Bruno Nascimento de Christo

Auxiliar de Farmácia; , Diogo Colares Severo
brasileiro, Motorista; , José Ivo Figueira Welter
Cozinheiro
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* Dúvidas entre em contato no ramal 4422 e fale com a Leonice.


