Por Pio Trevisan, Provedor

Pio Trevisan (no destaque) continua, por mais um mandato, à frente da Provedoria do HCAA.
Foi eleito emAssembleia realizada após a reunião do Conselho Fiscal (foto maior), que
aprovou as contas da diretoria

Com grande alegria, comunico minha reeleição para mais
dois anos, e neste momento quero agradecer aos membros da
Provedoria que me acompanharam nesta trajetória de seis
anos como Provedor do HCAA.
Também quero aproveitar e agradecer aos Conselheiros do
Hospital pela confiança em mim depositada para continuar a
frente desta Instituição Centenária.
Assim como nos anos anteriores, principalmente desde a
pandemia, este também será um ano de muitos desafios, pois
não podemos descuidar da qualidade na assistência
hospitalar, nem nos desviarmos do planejamento para o
crescimento do Hospital.
O trabalho de reformas das unidades de internação e de
apoio continuará, a exemplo do ano de 2020. Terminaremos
a Unidade 200, na sequência a Maternidade, o Centro de
Materiais e Esterilizações e a Unidade 320, não
necessariamente nesta ordem, todas de acordo com a RDC e
já aprovadas pela Vigilância Sanitária. Igualmente a pintura
externa agora da Ala Alcides Brum e Serviços de Apoio será
finalizada este ano.
Mas uma meta fundamental que esperamos alcançar este
ano, e com a qual já estamos trabalhando há muito tempo, é a
aprovação do PPCI (Plano de Prevenção de Combate ao
Incêndio) pelo Corpo de Bombeiros de Santa Maria, para
todo o Hospital de Caridade (incluindo a Policlínica e a Ala
Alcides Brum).
Todas metas e objetivos a curto prazo, pois o que conta
realmente são as necessidades de Santa Maria e Região, e o
Hospital tem que estar preparado para atendê-las.

Na última semana de março, além da assembleia da
Associação Mantenedora do Hospital de Caridade Dr
Astrogildo de Azevedo, que elegeu a Diretoria/Provedoria e
o Conselho Fiscal para os próximos dois anos, com uma série
de intenções bem definidas (como é possível conferir no
texto do Provedor), também aconteceu a reunião do
Conselho Fiscal, que aprovou as contas do atual mandato
que se encerrava.
O empresário Pio Trevisan e a quase totalidade dos
dirigentes seguem nos seus cargos. Confira, abaixo, a
relação completa dos diretores e conselheiros fiscais do
HCAA.
DIRETORIA
Provedor: Pio Trevisan, 1º Vice-Provedor: Walter Jobim
Neto, 2º Vice-Provedor: Armando Albertani Ribas, Diretor
Tesoureiro: Vilson Marcimino Serro, 1º Tesoureiro: Flávio
Antonio Brum, Diretor Secretário: Hélio Santos
Fernandes, 1º Secretário: Francisco Luiz Bianchin.
CONSELHO FISCAL
Titulares: Ruy Giffoni Filho, Reginaldo Brenner
Napoleão, Valter Antônio Noal
Suplentes: Carlos Aloísio Aita, Gilberto Marzari,
Natalício Antonello.

NOSSA GENTE

01 Liziane Rodrigues Cardoso, Eva Tais Chaves Marques
Mantovani.
02 Rejane Zuquetto, Ana Paula Lovato, Fabiano
Anastácio Marchi, Jessica Rosa Pereira, Lisiane Morais de
Assis.
03 Joseane Schlottfeldt Saurin, Martha Medianeira Santos
da Silveira, Patricia Garcia Agarriberri, Andrea
Medianeira Knierin, Felipe da Silva Souza, Thais dos
Santos Mello, Rosito Zepenfeld Borges.
04 Ana Luiza Garcez Lemes, Maristela Laidner Magaine,
Marcia Freitas Dotto, Maria Gorete da Silva Carlos,
Michele Garcia da Costa, Helen da Costa Sobrosa, Josiane
Lima Cerezer, Rhafael Medeiros Casceres, Ana Luiza
Vidal de Lima, Veronica Santos da Silva.
05 Fabio Silva Bittencourt, Eliani Medianeira Milani da
Silva, Nadia Beatriz Fleck Huffel, Fabiana Silva
Bittencourt, Adriana Konig.
07 Riana Cardozo Silva, Tatiana Marion, Alisson Correa
Correa, Karine Severo Oliveira Gonçalves, Laisa Muriel
Vieira, Michel Niederauer Rodrigues.
08 Jairo Bertollo, Aline Dias Baumart, Roselaine da Silva
Souza.
09 Susane Medianeira Garcia Rangel Bulsing.
10 Estela Vieira Flores de Oliveira, Clovis Lemos Corin,
Daiane Cristiane Lima Friedrich, Franciele Guterres
Pereira, Roselaine Coelho Gonçalves, Silvia Aparecida da
Silva, Lauren de Cassia Aguiar Medina.
11 Jacinta Knorst, Dirlene Militz, Daniela Celestino
Alves, Jucinara de Oliveira Machado.
12 Andrea Possebom, Fabiele Viera Guerra, Marlei
Fernandes de Oliveira.
13 Elenice Correa Cavalheiro, Anne Andrielem Teixeira
dos Santos.
15 Andreia Fagundes da Silva, Carla Medianeira
Nascimento da Silva, Ivana Cassol de Bortoli.
16 Graziele Elisangela Brutti Nogueira da Silva, Cristian
Dias Barbosa, Deise Bordin dos Santos, Clovis Vicente
Trindade do Nascimento, Laura Bressan Vieira, Luandra
Bernardina de Souza Pinto, Rosimere Medianeira Damm
Gelatti, Janete da Rosa Silveira.
18 Mirella Cassia de Freitas Machado, Marieli Crespo
Vargas.
19 Vanderli Alonso, Camila Krebs de Mendonça, Josiane
Dias, Angelita Prestes Dias.
20 Roseli Soares da Silva, Luciele Melo da Rosa Barros,
Giulianna Londero Orsolin, Joseane Rosangela Machado.
21 Evanise Elisete Montardo, Andressa Rodrigues de
Oliveira, Viviane Gomes dos Santos, Tiago Silveira Bech.
23 Luciana Silbershlach Silveira, Adeliana Peransoni
Siqueira da Silva, Bruna de Moraes Dotto, Rodrigo
Machado Guerro, Lisiane Thome Heydt, Alex dos Santos
Pimentel.
24 Lisiane Figueiró Pinheiro, Silvia Maria Bohmer
Poerschke, Janine Martins Caetano, Tiana Dalcul, Neida
Menezes Silveira, Queneti da Silva de Moraes, Adrieli
Ribeiro Peres.
25 Cleusa Pivotto, Ana Amelia Bittencourt da Silva,
Anderson Cristian de Moura Oliveira, Bernardo Pozzatti
de Oliveira, Flaviana Stock Rodrigues.
26 Miria Depra Becker, Vanusa Vidal de Lima, Sandra
Cristina Silva Rosa, Felipe Dahmer Pinheiro, Cristiano
Silveira da Silva, Aline Dias de Oliveira.
27 Carla Luciane Boniatti, Mariza Zanella, Letieli
Medianeira Dona, Rafaela Iensen Souza.
28 Gilmar Comasetto, Thais Turchiello Kraetzig, Bruno
Vinicius Kasper Quevedo, Luana Dal Toe Weber.
29 Pamela Ramos Rei, Lauren Muller Isaia, Alexandre
Vargas Schwarzbold, Luiz Otavio da Costa Soares, Maira
Pereira da Costa, Roberta Severo Rizzi.
30 Aline Bordignon Potter, Jezer Rezes Lopes Junior,
Luana Machado dos Santos, Janice Carvalho de Arruda,
Simone da Luz de Camargo, Thais Richter da Silva.

Limitado pelas regras sanitárias impostas
pela pandemia do novo coronavírus, o
funcionamento pleno da capela do Hospital
de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo não
inibe, muito ao contrário, a manifestação de
fé de pacientes, familiares e colaboradores
da instituição - que a tem aberta diariamente.
De outra parte, já em dezembro, a Missa
de Natal, realizada no pátio do HCAA, foi
retransmitida pela internet, no perfil do

hospital no Facebook.
Agora, de novo, as celebrações da Páscoa,
inclusive a Missa do Domingo de Ramos,
que deu início à Semana Santa, não
deixaram de ser realizadas. Sim, a
tradicional celebração, presidida pelo padre
Francisco Bianchin, que também é 1º
Secretário da Provedoria, aconteceu, com a
adesão de muitos fieis, igualmente via rede
social.
IMUNIZADOS - Em processo
iniciado nos dias 20 e 21 de janeiro, e
que seguiu em várias etapas ao longo
de fevereiro e março, a vacinação
contra a Covid-19 avançou para a
quase totalidade dos colaboradores do
Hospital de Caridade Dr Astrogildo de
Azevedo. Mesmo que restem
funcionários para receber a segunda
dose, e outros, recém-incorporados à
instituição, ainda a primeira, o fato é
que, incluindo integrantes dos
parceiros terceirizados, já há 1.812
pessoas totalmente imunizadas. É o
caso, por exemplo, de Bruna Santos
Rosa, do setor de higienização, que
recebeu (foto) sua segunda dose no dia
18 de março.
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Começaram a funcionar na sexta-feira, 26 de
março, 10 novos leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), numa das unidades do Hospital
de Caridade, Ala Alcides Brum - o nosso
Hospital Covid HCAA.
É apenas, até o momento em que o último
texto deste Informativo era redigido, a mais
recente medida tomada pela Diretoria e
Provedoria da instituição criada por Astrogildo
de Azevedo, para se colocar na vanguarda do
combate ao novo coronavírus, a Covid-19, em
Santa Maria.
Afinal, com esses novos leitos criados, com a
incorporação de profissionais habilitados e os
equipamentos necessários, se chega a um total
de 51 para pacientes necessitados de cuidados
intensivos. E que se somam aos demais 100
clínicos, de maneira que, no total, são 151 leitos
exclusivos para tratar dos pacientes “covid”.
INVESTIMENTO - Para que tudo isso fosse
feito, é inevitável afirmar que houve a
necessidade de grande investimento em pessoal
e equipamentos, de maneira a fazer frente às
necessidades adicionais ao já alentado cotidiano
do hospital.
A seguir você confere alguns dos números já
contabilizados, para que se tenha com clareza o
quão importante é trabalhar firme para atender
às necessidades dos que se socorrem do

Hospital de Caridade Dr Astrogildo de
Azevedo.
Esses dados se referem ao período entre 23 de
março de 2020, quando a ala Alcides Brum foi
destinada exclusivamente para atender
pacientes “covid”, e 23 de março de 2021,
exatamente um ano depois. Acompanhe:
Atendimento na emergência - 17.664
Internações clínicas - 2.104
Internações em UTI - 710
Também, nesse ano inteiro, houve notável,
mas necessário e adequado, consumo de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A
saber:
Avental Cirúrgico Tamanho Único - 57.391
Unidades
Luva para Procedimento Tamanho M/P/PP 4.755.900 Unidades
Máscara Respirador N95 / 9920PFF2 - 23.030
Unidades
Máscara Descartável Filtro Triplo - 409.150
Unidades
Touca Descartável - 428.300 Unidades
Sapato De Segurança - 857 Pares
Protetor Facial - 1.498 Unidades

Dezenas de colaboradores do Hospital de
Caridade Dr Astrogildo de Azevedo, nesse longo
ano de pandemia, na linha de frente do combate ou
não, é evidente que sentiram os efeitos do novo
coronavírus. Vários acabaram por ter que se
internar. E, claro, é uma festa e tanto, para seus
familiares e colegas, quando eles podem retornar ao
convívio de todos.
Um desses casos, que se verificou no dia 9 de
março, foi a alta de Ronaldo Francisco Moreira.
Enfermeiro líder de uma das UTIs Covid e que foi
alcançado pelo vírus. Aqui ficou, e foi cuidado por
seus colegas e pelo corpo clínico, por 34 dias.
Sobreviveu e logo estará de novo na lida. Mas foi
um daqueles casos em que a mídia se ocupou, pela
peculiar condição de Ronaldo – de combatente,
vítima e, agora outra vez, combatente.
Vale conferir o relato da jornalista Jaiana Garcia,
do Diário de Santa Maria, e as fotos feitas por
Pedro Piegas, também profissional do jornal.
Acompanhe:
“Foi mais de um mês de aflição até o momento em
que Ronaldo Francisco Moreira, 45 anos, pôde sair
pela porta do hospital onde trabalha para ir para
casa, recuperado da Covid-19. Há cerca de 20
anos, ele trabalha como enfermeiro no Hospital de
Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo e, há um ano,
comanda a equipe de enfermagem da Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) da ala Covid, onde
contraiu a doença. Nos 34 dias em que esteve
internado, Ronaldo teve duas paradas
cardiorespiratórias, foi intubado duas vezes e

Nas duas fotos, feitas pelo Diretor Técnico do HCAA,
Luiz Gustavo Thomé, a mais recente UTI criada para
atender pacientes “covid”

Após 34 dias, em 9 de março, Ronaldo, enfermeiro-chefe da Ala Covid-19 do Hospital de Caridade, recebe alta.
Colegas e familiares fizeram uma surpresa em frente ao HCAA

precisou de uma traqueostomia.
- Eu me sinto um pouco debilitado ainda, mas me
recuperando dia após dia. A doença deixa a gente
em um estado nutricional difícil. Agradeço a Deus,
a minha família e a vocês (se referindo aos colegas),
que moram no meu coração. Eu venci a Covid disse, ainda com dificuldade de pronunciar as
palavras, ao sair do hospital em uma cadeira de
rodas.
A esposa, que é técnica em enfermagem e
trabalha com Ronaldo, diz que ele morreu e nasceu
de novo. Ele ficou intubado 20 dias e teve 70% do
pulmão comprometido. Ela comemora a alta,
depois de momentos tensos.
- Foi muito difícil. A gente trabalha aqui dentro,
mas tem notícias como uma família qualquer, só

uma vez por dia. Ele é um guerreiro, batalhou muito
para ficar vivo. Foi um milagre, quem viu ele lá na
UTI sabe. É um presente de Deus, estamos muito
felizes! - salienta Adriana Moreira.
Com balões, palmas e muita emoção, os colegas
de trabalho o receberam em frente ao hospital.
Além da esposa, os dois filhos e os irmãos também o
aguardavam do lado de fora.
- Ele teve risco de morte, em um quadro muito
grave por várias vezes. A internação dele, para
nossa equipe, foi bastante difícil. Tivemos uma
convivência diária e intensa em quase um ano de
pandemia e, por isso, estamos aqui celebrando a
alta dele - lembra Josiane Cancian Severino,
enfermeira da UTI Covid, que trabalha há 10 anos
com Ronaldo.”

O Protocolo de Identificação do
Paciente, conforme o Ministério da
Saúde, é o processo pelo qual se
assegura ao paciente que a ele é
destinado determinado tipo de
procedimento ou tratamento,
prevenindo a ocorrência de erros e
enganos que o possam lesar.
O Hospital de Caridade Dr
Astrogildo de Azevedo está
completamente de acordo com os
Protocolos. E, através da meta
proposta no Plano de Segurança do
Paciente elaborado pelo Núcleo de
Segurança do Paciente, aderiu à
Estratégia de Identificação do
Paciente.
Para aprimorar a estratégia de
segurança na identificação do
paciente, além da pulseira de
identificação, o HCAA conta com a
placa de acrílico identificadora
localizada na cabeceira do leito do

paciente constando os seguintes
dados: nome completo, idade,
sexo e nome completo do médico
assistente. Também constam os
riscos que o paciente pode
apresentar: de queda, de desenvolver lesão por pressão e
alergias, e sinaliza-se a precaução
padrão (gotículas, contato, aerossóis), caso prescrito e solicitado
pelo Médico assistente.
Agora, no mês de março, foram
implementadas as Placas de
Acrílico Identificadoras nas cabeceiras dos Leitos da Sala de
Recuperação Pós-Anestésica. Foi
mais uma ação para aprimorar a
Segurança do Paciente em nossa
Instituição Hospitalar.
Da mesma forma, como você
confere nas fotos que ilustram este
texto, aconteceu treinamento com
toda a equipe de enfermagem.

