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O Complexo Hospitalar Astrogildo
de Azevedo recebeu, na tarde de quartafeira, 16 de junho, através da Diretora
Executiva Angela Maria Perin, uma
Moção de Congratulações. Ela foi
concedida pela Câmara de Vereadores
de Santa Maria, por iniciativa de
Danclar Rossato e teve aprovação
unânime. Foi uma distinção entregue
aos hospitais da cidade e também aos
voluntários que fazem parte da linha de
frente do combate à Covid-19.
Nas palavras do vereador, no ato de
entrega, do qual participou também o
presidente do Legislativo, João Ricardo
Vargas, “gratidão é a palavra que
simboliza este momento. Olhar para
cada agraciado e saber que juntos estão
centenas de pessoas que atuam
diariamente na luta pela preservação da
vida. Todos estes profissionais colocam
em risco suas próprias vidas para salvar
de outras. Portanto, a necessidade de
reconhecer e agradecer pelo magnífico
trabalho realizado com competência e
coragem.”

Diretora Angela Maria Perin, entre os vereadores Vargas
e Rossato, recebeu a Moção em nome da instituição

A paciente está na foto. Prefere não dar seu
nome. Mas o que interessa é depoimento dela. E
que atesta, sobretudo, a seriedade e o carinho que
marcam o atendimento a tosos quantos procuram o
serviço de Oxigenoterapia Hiperbárica do
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo.
Confira o que ela disse;
"Vocês deixam tudo mais suportável. Obrigada
por tudo e por me deixarem bem. Um prazer mesmo
conhecer pessoas assim - realmente vocês fazem a
diferença. Não me senti insegura nem
desamparada nunca e vocês não imaginam como
transformam, de verdade, um período complicado
em algo bem tolerável. Mostram o quanto
suportável pode ser”.
Essa é a forma como a equipe recebe e trata todos quantos a procuram, no segundo
pavimento do Complexo, onde funciona o serviço. Mas, do que se está a escrever? Confira,
em detalhes, na página 4

NOSSA GENTE

01 Rosete Zanini, Larisse Cabreira Lopes, Luciane de Fatima de
Souza Reses, Rivadar Lopes da Silveira, Tatiana Lanza.
02 Bruna Rocha Saidelles, Angelita Weber Alassia Zanetti,
Francieli Cabral Silva Pereira.
03 Joseane Cansian Severino, Tainara Barbosa Sobrera, Janaina
Martins da Silveira Forgiarini, Nathana Padilha Correa, Angelica
Inkelmann, Ivan do Carmo de Lima Oliveira.
04 Mari Sonia Cezar Diefenthaler, Izabel Cristina Vargas
Rodrigues, Eldes Oliveira de Menezes, Jonatas Trindade dos
Santos, Larissa Daiane Willrich de Melo, Alexandre Lago de
Araujo, Vanessa Galvão de Lima.
05 Claudenice da Costa Braga, Juliana de Matos Rolim Rosa,
Lisiane Aparecida Silva dos Santos.
06 Cledi Pereira da Silva, Quelen Gomes da Silva, Ana Paula Roatti
Coelho, Morgana Beltrame Teixeira, Jacileia Ferreira da Silva,
Jonatas Paim de Almeida.
07 Zelma Toaldo Machado, Marcia Regina de Oliveira Bertollo,
Karen Morales Aires da Silva, Sandra Antonini Ludwig.
08 Cionara Beatriz Silva das Neves, Aline Schifelbein da Rosa.
09 Vera Lucia Frasson, Maria Elena Silva Santos, Andressa
Azevedo Frohnhofer, Fernanda Rodrigues Machado.
10 Andiara Flores Bayer, Daniana Menezes Alfaro Vargas da Silva,
Isabel Cristina Gomes.
11 João Carlos Lima da Silva, Carla Fighera, Marilia Azambuja
Trindade, Nathiele de Oliveira Marafiga, Emily Leal Silva Mossate.
12 Alessandra Brittes Colvero.
13 Nadia Cristina Cananea de Almeida, Deisy Weissheimer
Lunardi, Adriana da Silva dos Santos, Kamila dos Santos
Rodrigues, Matheus Gomes Oliveira.
14 Isabel Rodrigues Machado, Caroline Bortolotto, Mateus Golzer,
Wellington dos Santos Siqueira, Katielle Buske Zappe, Cinara dos
Santos Cordeiro, Rafael Menezes Machado.
15 Jane Beatriz Alves da Silva, Ieda Maria dos Santos, Aline
Almeida de Azevedo, Valquiria Aparecida Souza de Morais de
Oliveira, Patricia de Souza Polvora, Alessandra Rodrigues da Silva,
Scheila Rosa da Costa, Williane Lemos de Oliveira.
16 José Antonio Machado Barcellos, Jaqueline Simone Canto,
Deize Rosa Guidolin, Larissa Acosta Caetano Carvalho, Tais
Barcellos de Pellegrini.
17 Sandra Regina Alves Mariano, Catiane Aparecida Barrozo,
Duanny Oliveira Carvalho.
18 Patricia de Moura Silveira, Andrielli Secretti Dorneles, Bruno
Florentino Moreira.
19 Mateus Diniz de Mello, Otavio Martins de Carvalho, Alessandra
de Avila Stoffel, Bruna Gazolla da Silva, Angelica Portella
Passamany.
20 Marlene Maria Damke Colpo, Catiane Aguiar Alves, Carina
Siqueira Martelli da Silva, Mateus Freitas da Cruz, Maria Terezinha
da Silva de Moura, Fernanda Ismaela Mallet Benaduce, Ana
Carolina de Oliveira Ramos.
21 Rosicler Pedrozo Alves, Alcir Vitelio Wouters, Marcelo Marchi,
Ane Leia Moreira Feijó, Maria de Fatima Farias da Rosa, Geovana
Pereira dos Santos, Jackson Machado Gomes.
22 Iraci Arend, Elaine Obaldia Martins, Marta Daiane Siqueira dos
Santos, Marcio de Oliveira Ramos, Jones Ruy.
23 Girlaine Costa da Rosa, Ana Paula Porto Rodel, Ronaldo Rubert,
Raquel Ferreira Venturini Richardt, Natiele Correa.
24 Lisiane da Rocha Feltrin, Claudemir Pereira da Silva, Cristiani
Sueli Gomes Brum, Raquel Rosa Correa, Roberta Cordeiro de
Paula, Gessi da Silva Amaral.
25 Tatiana Cristina Prevedello, Ana Paula Lovato Dutra, Marisa
Dalla Porta, Tatiana Portela de Lima.
26 Gisele Medeiros Neto, Daniela Alves da Motta, Graziele Vargas
Fialho.
27 Dirceu Frigo de Brum, Jeferson Mauricio Almeida da Silva,
Luana Oliveira de Andrade.
28 Idania Bolzan Silva Pivetta, Elizandra Colussi Flores, Evelyn
Pipper Machado da Silva, Cristiane Casani Loro, Juliana Soares
Otero Almeida.
29 Michele de Vargas Coden.
30 Karine de Moraes Bastianello, Cristina de Paula Fontoura da
Rosa, Rafael Brinco Ferreira, Vanessa Macedo Amaro dos Santos,
Ingrid Laura Nunes Teixeira.
31 Mara Odete Benetti Biacchi, Iracema Lima Alves, Marcia
Rosane da Silva Lorentz, Graziele da Silva Rosa, Roseane da Silva
Chaves Nascimento, Renan Azeredo Oliveira, Andrea Almeida
Penaforte

Além da celebração, na capela, também uma miniprocissão no pátio interno
do Complexo. Sobraram emoção e devoção, inclusive das janelas dos quartos

Em 2020, uma tradição foi rompida. Com a
pandemia da Covid-19 a pleno, por conta das
restrições sanitárias, celebrações não
aconteceram, inclusive a de Corpus Christi.
Mas neste 2021 foi diferente. Não obstante
o impedimento, mais uma vez, da procissão
que iniciava da capela do Complexo
Hospitalar Astrogildo de Azevedo e ia até a
Basílica da Medianeira, a celebração
aconteceu. E com criatividade.
O capelão, padre Chico Bianchin,
atendendo a todas as medidas adequadas ao

enfrentamento do novo coronavírus, celebrou
a Missa de Corpus Christi, na manhã de 3 de
junho. Diga-se, com o entusiasmo e a emoção
que tomou conta de todos quantos puderam
participar, mesmo atendendo às restrições de
proximidade.
Além disso, antes do fecho da missa, uma
miniprocissão aconteceu, sim. Mais
exatamente no pátio interno do Complexo,
com a presença de todos quantos estiveram na
celebração. Emoção e devoção. E o Corpus
Christi foi solenemente lembrado.
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O link de acesso foi enviado aos
responsáveis para que estes encaminhassem às suas equipes. O
hospital também disponibilizou o
treinamento em auditório interno
para os colaboradores das áreas
assistencial e administrativa.
Tiveram participação, como
mediadores, além do médico
Eduardo Pedrolo Silveira, as
Houve também auditório para colaboradores
enfermeiras Letícia Bender
das áreas assistencial e administrativa
(Pronto Socorro), Claudiane
Machado e Naiana Dotto (do setor de Educação Continuada).
Ana Caroline Costa, consultora do Projeto Angels e o mediador
Eduardo Pedrolo Silveira, no treinamento
Dentro da ideia de qualificação permanente do seu corpo de colaboradores, o
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo promoveu, nos dias 26 e 27 de maio, um
treinamento de protocolo de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Apresentado de forma
on-line, dele participaram, ao longo dos dois dias, integrantes das equipes assistenciais
e administrativas.
O evento, ministrado pela empresa Boehringer Ingelheim - Projeto Angels - se deu
através da enfermeira Anna Caroline Abranches da Costa. Ela tem formação
especializada em gestão de qualidade hospitalar. Na Boehringer Ingelheim é
consultora científica do projeto Angels do Sul do Brasil.
O treinamento - a implementação de protocolo para melhor atendimento aos
pacientes acometidos por Acidente Vascular Cerebral (AVC) - foi apresentado aos
dirigentes do Complexo, pelo médico neurocirurgião Eduardo Pedrolo Silveira. Após a
aprovação, a divulgação aconteceu através de convite, postado na intranet, e
individualmente aos coordenadores dos setores envolvidos.

O QUE É A INICIATIVA ANGELS - Estabelecida pela Boehringer Ingelheim
em 2015, a iniciativa Angels teve um grande impacto na expansão do tratamento
disponível para pacientes com AVC e na melhoria dos resultados pelo mundo.
O objetivo principal é aumentar o número de centros capacitados para
tratamento do AVC, oferecendo
aos hospitais (como o Complexo
Astrogildo de Azevedo) ferramentas que visam mapeamento
das oportunidades de melhoria,
suporte para implementação e
manejo de protocolos, treinamento para as diversas áreas
envolvidas e materiais para
conscientização de pacientes.
Todas elas totalmente adaptáveis
Protocolo e suas várias orientações
apresentadas aos participantes do treinamento às necessidades de cada serviço.

Em 30 de abril, o Serviço de Hemodinâmica e
(virilha), em paciente idoso que se encontrava limitado
Cardiologia Intervencionista do Instituto do Coração
pelos sintomas da doença (estenose valvar aórtica) e
de Santa Maria (H-ICOR/HCAA) realizou, pela
que apresentava alto risco para a tratamento cirúrgico
primeira vez no interior do Estado, o Implante
aberto (troca valvar aórtica, que é o tratamento de
Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) Portico com
escolha em pacientes mais jovens).
sistema FlexNav.
“O diferencial dessa válvula é a estabilidade
O TAVI (Implante Transcateter de Válvula Aórtica)
hemodinâmica contínua”, comentou Arnoldo Azevedo
é tratamento por cateter realizado em pacientes que
dos Santos, cardiologista intervencionista e chefe do
apresentam estreitamento da válvula aórtica do
Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia
coração, doença conhecida como estenose valvar
Intervencionista do H-ICOR.
aórtica. O procedimento é minimamente invasivo e
“A posição intra-anular dos folhetos desta válvula
realizado apenas com sedação na
auto-expansível permite o funciomaioria dos casos.
namento precoce da prótese desde a
A válvula é levada até o coração por
fase inicial do implante, resultando em
um cateter através de uma pequena
estabilidade hemodinâmica durante
incisão na virilha. O posicionamento e
todo o procedimento” explicou o
fixação da prótese no lugar ideal é
médico.
guiada com raios-X e também com
O ICOR contou com uma equipe de
auxílio de ultrassom cardíaco (ecocarcardiologia intervencionista experiendiograma), ambos em tempo real e
te e amplamente treinada para a realicom equipe especializada no procedização da TAVI e com a participação de
mento. A prótese substitui a válvula
profissionais vindos de Porto Alegre e
aórtica danificada do paciente e
de outros estados do Brasil.
permite que o coração consiga ejetar
Confira a equipe que participou
(bombear) sangue do ventrículo esdo procedimento:
querdo para a aorta sem dificuldades.
Médicos Anibal Pereira Abelin,
Segundo Anibal Pereira Abelin,
Arnoldo Azevedo dos Santos, Gerson
Reunião da equipe de
médico cardiologista intervencionista
Pereira, Luiz Paulo Brilhante Wolle, as
especialistas e a imagem
do ICOR e professor de Medicina da
enfermeiras Camilla Paynes e Cristiada válvula portico
UFSM e da UFN, no dia 30 foi
ne Trindade, as técnicas Franciele
implantada uma prótese valvar Portico sob anestesia
Cezário, Jeniffer Dal Osto e Taiane de Oliveira.
local e sedação consciente usando o sistema de entrega
Ainda atuaram os médicos Eduardo Pessoa de Melo,
FlexNav (Abbott) por via de acesso transfemoral
Cardiologista Intervencionista da Rede D'Or São Luiz

Equipe responsável pelo procedimento
no ICOR, no final de abril
(Hospitais Esperança Recife, Esperança Olinda e São
Marcos), Felipe Fuchs, Cardiologista Intervencionista
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e
Hospital Moinhos de Vento (HMV), Fabiano Segat
(ecocardiografista), os médicos anestesistas Paulo
Vasconcellos e Henrique Marques, o Residente de
Clínica da UFN/HCAA, Lucas Giusepe Cassol, os
especialistas em produtos da Abbott Cardiovascular,
Rodrigo Paiva, Carolina Delfini e Roberta Bedran,
com apoio da equipe administrativa do ICOR.
Local: Hemodinâmica do ICOR (H-ICOR/HCAA)
Nome do Procedimento: Implante Transcateter de
Válvula Aórtica (TAVI) Portico com sistema FlexNav
O feito: Primeira vez o procedimento de Implante
Transcateter de Válvula Aórtica com prótese Portico
FlexNav é realizado no interior do Estado.
Fontes de referência: Abbott e SBHCI
Texto: Tamires Rosa da Silva - Jornalista do ICOR,
com imagens de Divulgação/ICOR

Há sete anos surgia, no Complexo Hospitalar Dr
Astrogildo de Azevedo, o serviço de Oxigenoterapia
Hiperbárica. Durante todos esses anos, até aqui, a
parceria da instituição com o Instituto de
Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil (IOHB) buscou
(e conseguiu) atender aos pacientes, hospitalizados ou
não, com os mais elevados padrões de excelência, ética
e segurança em favor da melhoria da qualidade de vida.
A permanente busca pela excelência evolui
naturalmente e em 2020, foi firmada uma parceria que
tornou o Serviço a primeira unidade franqueada no
Estado, da O2 Hiperbárica.
O objetivo dessa união entre o Complexo Astrogildo
de Azevedo, o IOHB e a O2 Hiperbárica é oferecer à
comunidade de Santa Maria e municípios vizinhos a
certeza de um atendimento especializado no
tratamento de feridas de difícil cicatrização, lesões
graves, intoxicação por gases ou fumaça, e diversas
outras doenças que podem utilizar da Oxigenoterapia
Hiperbárica como mais uma arma terapêutica.
O grupo O2 Hiperbarica traz para o serviço de
Oxigenoterapia Hiperbárica da instituição padrões de
excelência que atendem as requisitos da Organização
Nacional de Acreditação (ONA) já utilizados nas
outras unidades nos centros de referência hospitalar de
alta complexidade. Isso proporciona ao Complexo
Hospitalar Astrogildo de Azevedo um salto de
qualidade, tanto no atendimento aos pacientes quanto
no relacionamento junto aos corpos clínico e de
enfermagem.

As respostas
respostas às
às pertinentes
pertinentes perguntas
perguntas feitas
feitas
As
sobre oo serviço
serviço
sobre
Tratamento de feridas: benefícios da Oxigenoterpia Hiperbárica

Oxigenoterapia Hiperbárica: conforto aos pacientes e múltiplas possibilidades de tratamento
comunicação direta com o exterior, através de
equipamento de áudio.
O paciente não precisar estar internado para realizar
o tratamento. Ele pode vir de casa para as sessões,
retornando logo em seguida as suas atividades
normais. Mas, se estiver internado no Complexo,
poderá ser encaminhado para o serviço instalado no
segundo pavimento do Hospital (próximo à CTI Geral)
e retornará a seu leito no término da sessão.

A Oxigenoterapia Hiperbárica é um tratamento
médico que consiste na inalação de oxigênio a 100%,
numa pressão superior que a da atmosfera. Para isso, o
Quais são as indicações?
paciente precisa ficar dentro de uma
- Feridas de difícil cicatrização,
câmara hiperbárica.
como úlceras de perna, feridas nos
As sessões podem aumentar em
pés diabéticos, feridas nas nádegas
até 20 vezes o volume de oxigênio
ou outras regiões do corpo de
transportado pelo sangue. Esse
pessoas acamadas por longo
sangue riquíssimo em oxigênio
período, incisões cirúrgicas que não
produz diversos efeitos benéficos
cicatrizam e etc;
no organismo, pois combate
- Infecções graves com
infecções causadas por bactérias e
destruição de músculos, pele ou
fungos, aumentando a formação de
gordura subcutânea;
circulação colateral em obstruções
- Lesões na bexiga, intestinos,
crônicas de vasos e auxilia na
ossos e cérebro causadas por
oxigenação de membros com
radioterapia, esmagamentos e/ou
esmagamento, além de neutralizar
amputações traumáticas;
substâncias tóxicas e toxinas
- Infecções crônicas dos ossos
potencializando a ação de alguns
(como ostemielite);
antibióticos e, ajudar na cicatriza- Procedimentos de cirurgia
ção de feridas agudas ou crônicas,
plástica reparadora (enxertos
de difícil cicatrização.
rejeitados);
A Câmara hiperbárica é um equi- Presença de bolhas de ar na
pamento médico fechado, em forcorrente sanguínea, complicação
mato cilíndrico. As câmaras hiperServiço de Oxigenoterapia está
passível de ocorrer devido a alguns
báricas individuais (monopalocalizado no segundo pavimento
procedimentos médicos (embolia
ciente) possuem paredes de acrílico
do prédio principal do Complexo
gasosa arterial);
que permitem ao paciente assistir
- Queimaduras extensas;
televisão e visualizar o exterior, minimizando a
- Abcessos intra-abdominais ou intracranianos;
sensação de desconforto que muitas pessoas podem ter
- Anemias agudas ou crises falsêmicas de anemia
em ambientes fechados.
falciforme;
A câmara hiperbárica monopaciente ou individual
- Preparo para regiões de enxertia;
também garante a privacidade e resguarda a
- Vasculites alérgicas, causadas por picadas de
individualidade do paciente, além de permitir

insetos, aranhas e ou serpentes;
- Envenenamento por monóxido de carbono,
cianeto ou derivados;
- Gangrena gasosa (mionecrose fulminante);
Síndrome de Fournier;
- Cegueira súbita por oclusão da artéria central
da retina
- Perda neurossensorial aguda (surdez súbita)

Os planos de saúde cobrem o tratamento
com Oxigenoterapia Hiperbárica?
Sim, a maioria dos Planos e Seguros de saúde
tem cobertura para essa terapia, já que a
Oxigenoterapia Hiperbárica é um procedimento
que consta na relação de procedimentos da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A Oxigenoterapia Hiperbárica é um
tratamento seguro?
Sim. A qualificação da equipe médica e de
enfermagem do serviço de Oxigenoterapia
Hiperbarica do Complexo Hospitalar Astrogildo
de Azevedo assegura que os pacientes serão
tratados dentro dos mais rigorosos critérios de
segurança e comodidade. A equipe está preparada
para tratar qualquer intercorrência sofrida pelo
paciente.

Como fazer contato com o serviço
Segundo pavimento do Complexo Hospitalar,
próximo à CTI Geral. Telefone geral: 55-32204444, ramais 9815 - 4586

Corpo clínico:
Vanessa Brendler - médica hiperbarista
Cenira Santi - médica hiperbarista
Kelly Carvalho - médica hiperbarista
Nirlena Rieta - enfermeira
Diretor clínico Grupo O2 Hiperbárica - José da
Mota Neto - presidente SBMH

