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Não é, provavelmente, inédito. Mas é raro. O fato é que dona Fátima Regina dos Santos 
Arend, internada há dois meses, se transformou em alguém muito peculiar na instituição. 

Aos 60 anos, essa professora (aposentada) de Séries Iniciais, moradora orgulhosa de 
Cacequi, e que e trata de um Linfoma Não-Hodking diagnosticado em julho de 2018, 
espalha otimismo, esperança e alegria na forma de mensagens diárias apostas (foto acima) 
no mural da Unidade 320.

É a segunda internação (a primeira foi de 40 dias entre janeiro e fevereiro) da paciente. E 
a viúva, mãe de Annie e Quelli e avó de Dielli (19 anos), Angelo (14) e Isabelli (12),  
contagia a todos com seu sorriso.

Em conversa rápida, lembra que desde os tempos de escola era dada à difusão de 
mensagens positivas. Incentivadora, mesmo. E, ativa como é, não para de publicar os 
textos que animam a todos, além de manter uma página (Saúde em Crochê) no Instagran, 
uma das grandes redes sociais do planeta.

Com sua postura proativa, claro, é também exemplo para todos os pacientes com os quais 
interage, sem falar das equipes clínica, de enfermagem e pessoal de apoio que atuam na 
Unidade 320.

O Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo 
perdeu, em abril, um de seus grandes beneméritos. Na noite 
de sábado, dia 6, morreu em Porto Alegre João Trevisan, até 
então o mais antigo dos integrantes da Associação Mante-
nedora da instituição. Trevisan era do colegiado desde 23 
de setembro de 1975, há praticamente 44 anos e meio.

Empresário de grande atuação em Santa Maria, também, 
durante muito tempo João Trevisan fez parte da própria 
Provedoria, ocupando cargos que, do que ele sempre se 
orgulhava, se prolongaram ao longo de praticamente 30 
anos. Benemérito, atuava igualmente em várias outras 
instituições da comunidade, inclusive, por exemplo, a Co-
missão Organizadora da Romaria à Medianeira, e a Univer-
sidade Federal de Santa Maria, tendo integrado o Conselho 
Universitário, a maior instância deliberativa da instituição 
na qual se formou em Economia.

João Trevisan, que era viúvo de Ana Maria Leite Trevi-
san, falecida há um ano e meio, e pai de Rodrigo e Tatiana, 
foi sepultado, como a mulher, em Porto Alegre. O prefeito 
Jorge Pozzobom, inclusive, decretou luto oficial no 
município, pelo desaparecimento de um dos filhos mais 
ilustres de Santa Maria.

Nesta sexta-feira, 10 de maio, no CTG Sentinela da Querência, 
acontece a tradicional confraternização dos colaboradores do Hospital 
de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo, em honra ao Dia do Trabalho. 

É oportunidade, também, como ocorre há bastante tempo, para 
homenagem aos funcionários que cumpriram 30 anos e 20 anos de 
colaboração. No Informativo relativo a junho, as fotos da solenidade 
estarão disponíveis. Aqui, porém, você já fica sabendo quem será 
lembrado. 

São, no total, nove colaboradores. Um deles, a Técnica de Enfermagem 
Zelma Toaldo Machado, está há 30 anos na instituição. Os demais contam 
com 20 anos de trabalho. A saber: Jony Francisco Arruda de Freitas 
(Almoxarife), Osmar Pinto Mello (Balconista de Farmácia), Marcelo 
Souza Pinto (Médico), Moacir Alves da Silva Filho (Médico), Mari 
Rubia Stribe da Silva (Técnica de Enfermagem), Marina Silva da Silva 
(Auxiliar de Lavanderia), Sandro Rodrigues (Técnico de Enfermagem) e 
Silvia Pinheiro de Moura (Governanta).
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01 Nadia Khalil Mahmud Abdel Hamid Zardeh, Elaine Terezinha 
da Silva Oliveira, Felipe de Oliveira Carvalho, Jairo Poleto Baccin, 
Vivian Gomes Flores.
02 Gabriel de Lima Gonçalves Soares, Gislaine Fernandes 
Barcellos, Michele da Silva Grizut, Milton de Souza Mainardi, 
Wanderlei Ernandes Cezar. 
03 Leticia da Silva de Almeida, Christine Ribas, Vitor Campos de 
Oliveira.
04 Paula Karine da Silva Machado, Joice Elena Pinheiro Chagas, 
Janaina Brunhauser Mello, Daiane Vieira Coden, Lilian Muller dos 
Santos Pascotini, Luciano Machado da Silva.
05 Paulo Roberto Ilha do Nascimento, Roseli Medianeira Dutra 
Lorensi, Emerson Amauri Hundertmarck, Luciele Medianeira 
Oliveira Schifelbain, Hetiani Barretta da Silva.
06  Rosa Helena Aires Teixeira, Eliane Gubiani, Diana Carla 
Zanovello, Vera Lucia Linhati Bitencourt.
07 Daiana Gama da Fonseca, Elizabete Radtke de Almeida de 
Moraes, Marcelo Nascimento Dias Coffy, Sheila Dvoranovski, 
Sonia Mercedes Coelho dos Santos, Luis Fernando Dotto 
Venturini. 
08 Claudia Medianeira Bandeira da Silva, Danieli Regiane Silva 
de Araujo, Elisandro da Silva, Graciele Lemos, Pablo Paim da 
Silva, Irma Werle, Rafaela Tesch Machado, Thais Santos 
Mesquita, Silvia Teresinha Lawisch Ertel.
09 Jordan Rodrigues Ortiz, Jaqueline Jacobsen da Cunha, Silvia 
Pinheiro de Moura, Priscila da Silva Garcia, Alexandro Silva de 
Souza, Claudiane Machado Krusche. 
10 Erika de Souza Silveira, Gabriela Avila Wiethan, Ema Rita 
Rech Ihrig, Maiquel da Silva Lopes, Alvaro Giovani Quinto, Edilia 
Quinhones de Oliveira, Lucia Helena Machado de Brito 
Canabarro, Josiane dos Santos Rosa.
11 Gislaine Scholtz da Silva, Fernanda Rivas Mendes Cerezer, 
Tisiane Andrade do Nascimento, Giane Meneghetti Bottega, 
Ricardo Lobler, Catia Garcia da Trindade, Vilma Medianeira 
Brasil, Angelica Santana Alves.
12 Neli Teresinha Gubiani Maziero, Maria Roselia Cechin de 
Lima, Adriane Marchi da Silva, Claudia Benfica Abrão, Valeria 
Inaja Dias Baptista. 
13 Elisete Costa da Rocha, Caroline Rosa de Almeida, Luana de 
Brum da Silva, Marcos José Goni Rossi, Diesse Teixeira Maciel, 
Paola Mariano da Luz, Maria de Fatima Nogueira Colvero, Liege 
da Rosa Caetano.
14 Luciana Carvalho de Lima, Marcia da Silva Severo Rodrigues, 
Josielen Poerschke Zanuni.
15 Jocelaine Santos da Silva, Olinda Cecilia Severo Nunes, Rita 
de Cassia Cavalheiro Junges, Justina Antonia Dallanora Nicoloso, 
Gelsa de Fatima Pereira de Bitencourt.
16 João Paulo da Silva Machado, Paolo Domingues Milesi, Juliani 
da Silva Guerra, Natali Rodrigues Ferreira, Eder Costa de Mello, 
Jeferson Machado Zillmer, Diego Rafael Alvez Gomez. 
17 Catia Bortoluzzi Fighera, Marcela Paiva Pereira, Taina dos 
Santos.
18 Raniele Machado Milford da Silva, Diego Oliveira da Silva, 
Augusta Stochero Deprá. 
19 Joel dos Santos Abreu, Cristiani Souza Mello Moreira, Roberto 
Cardoso dos Santos, Fabio da Costa, Daiane de Andrade 
Lazzarotto, Maiara Cardoso Linck, Susane Sarturi Brasil, 
Fernanda Espindola Pereira. 
20 Joyce dos Santos Flores, Daniela da Rosa Simões. 
21 Sabrina Saraiva da Silva, Mariana Vilagran Veiga, Fernanda de 
Almeida Chaves, Volmar Antonio Machado Stock. 
22 Higor da Silva Flores.
23 Cascia Chaiser Lau, Liria Milene do Nascimento Cavalheiro, 
Sandra Maria Milani Devicari, Cristiane Silveira Machado. 
25 Mariane Cardoso da Silva, Pamela Vargas Pedrozo, Viviane 
Schwartz dos Santos, Manoel Gracildo Kemerich, Marcele de 
Castro, Camila Heinly de Oliveira. 
26 Juliana Francisco Lences, Fabio Dhein, Carmelinda Pimenta 
da Rosa, Claudia Medianeira Silva Batista, Magda Beatriz da Silva 
Mantovani, Natalia dos Santos Machado, Cristiane Crespan Spall. 
27 Otavio Felix Rodrigues, Eliane de Fatima Dutra Nichelle, 
Antonio Alcindo Medeiros Piekala, Jociele Londero Cassol, 
Barbara Maldonado Tomazetti, Daniela de Lima Ramos, Julian 
Donadel La Roque. 
28 Itiana Perugini Espindola, Marcelo Puhl Paim, Vivian Lucia 
Sfreddo.
29 Camila Fachin, Danielle Martinazo de Souza, Roseana Carine 
da Rosa Millani, Ellen Alves Corim, Luciana Aparecida Pires, 
Mari Rubia Stribe da Silva.
30 Eliane Arndt Scalabrin, Bruna Santos Rosa, Tatiane Fernandes 
da Rosa, Tatiana Coutinho de Oliveira.
31 Ilhonara Barros Rezer, Francisco Claudio Nogueira, Lisiane de 
Aguirre Rivas.

Por iniciativa do vereador Luciano Zanini Guerra, 
a Câmara de Vereadores de Santa Maria, no dia 23 de 
abril, prestou homenagem ao Padre Francisco 
(Chico) Bianchin, integrante da Associação 
Mantenedora do HCAA. A honraria se deveu aos 50 
anos de sacerdócio do Padre, que também é 1º 
Secretário da Diretoria da instituição. 

Na sua manifestação, registrada pela assessoria de 
imprensa do Legislativo, o vereador disse, sobre o 
sacerdote: “é um homem inquieto, que ama o que faz 
e sempre procura o bem comum. É um ser humano 
com coração do tamanho do mundo e sempre pronto 
para estender a mão”. Guerra também fez um relato 

Padre Francisco Bianchin, com os vereadores presentes à sessão de 23 de abril, 
em que ele foi homenageado

Com cinco reuniões, sempre às segundas-feiras, 
uma delas palestra, as demais discussões de casos 
clínicos, abril foi bastante significativo em termos de 
encontros científicos no Hospital de Caridade Dr 
Astrogildo de Azevedo. Os eventos, como sempre, 
contaram com grande participação dos integrantes do 
Corpos Clínicos e de Enfermagem, além de médicos 
residentes e parceiros terceirizados. Confira os 
encontros e seus temas, no mês passado. 

1 de abril
Paciente feminina, 75 anos, febre e tosse, 

implantação de rotinas em Unidades Abertas - 
pedido médico de exames informatizados.

Apresentação: Mariana N. Picoli (Médica Residente R1 - Clínica Médica) e Raquel M. de Medeiros 
(Biomédica - Labimed).

8  de abril
Pancreatite biliar aguda.
Apresentação: Paola Roehrs Colpo (Médica Residente R1 - Clínica Médica)

15 de abril
Dor Abdominal em Paciente Idoso.
Apresentação: Carolina Pozzobon (Médica Residente R1 - Clínica Médica)

22 de abril
Paciente Masculino, 74 anos, Hipertenso, Dor abdominal aguda. 
Apresentação: Luiz Gustavo Thomé (Cardiologista) e Milene R. Stedile (Médica Residente R1 em 

Cardiologia)

29 de abril
Palestra sobre “Terapias inalatórias e seus dispositivos - o que o clínico precisa saber”.
Apresentação: Julio Sarturi (Professor de Pneumologia da Universidade Franciscana)

Discussão técnica do dia 8. Como as demais, 
com grande presença no auditório do HCAA

de trechos da vida do home-
nageado, exibiu material au-
diovisual com depoimentos 
de familiares e lideranças 
acerca de Francisco Bian-
chin, e ainda arrematou: “é 
uma figura carismática e de 
extrema dedicação às pes-
soas”.

O Padre Francisco Bian-
chin, por sua vez, sempre de 
acordo com a assessoria de 
imprensa da Câmara, ex-
pressou a gratidão ao Legis-
lativo pela homenagem 
prestada. “Devo esses anos 

de sacerdócio à receptividade e à solidariedade a 
inúmeras pessoas”, ponderou. Expressou as ale-
grias e os desafios vividos nas cinco décadas 
como sacerdote. “Aprendi a gostar dos desafios 
porque fortalecem a vida da gente”, observou. 
Declarou o compromisso de não parar de exercer 
o sacerdócio. “Sinto-me com ânsia e desejo de ter 
mais 50 anos para ver este rosto novo de Igreja 
que está nascendo”, ressaltou.

Ainda durante a sessão de 23 de abril, os 
vereadores aprovaram o requerimento, autoria de 
Luciano Guerra, solicitando envio de moção de 
congratulações ao religioso.



Organizado pelo Setor Especializado de 
Segurança e Medicina de Trabalho (SESMT), com 
a participação da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), mais uma vez o Hospital de 
Caridade Dr Astrogildo de Azevedo promoveu o 
“Abril Verde”. Trata-se de evento internacional que 
busca conscientizar e orientar tendo o objetivo de 
prevenir acidentes e doenças do trabalho. 

Na sua edição 2019, o “Abril Verde” do HCAA 
constou de quatro distintas atividades. A saber: 

22 de abril, às 9h30  -  Palestra “Amor à Vida”, 
por Fernanda Binato.

23 de abril, das 14h às 17h - Em parceria com a 

Grupo SEG de Ensino, alunos de Estética e 
Massoterapia, daquela instituição, realizaram 
maquiagem e massagem relaxante em funcionários do 
HCAA previamente inscritos.

24 de abril, das 9h as 11h - Em parceria com a 
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), os alunos do 
curso de Estética ofereceram os serviços de Quick 
Massagem, design de sobrancelha e hidratação facial 
para funcionários do HCAA previamente inscritos.

26 de abril, às 14h - A palestra “Gestão e cultura de 
segurança: cuido do outro, quem cuida de mim?", com 
o Engenheiro Florestal, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho e Bombeiro Civil  Rosito Zepenfeld Borges.

Criado como um movimento de iniciativa 
da população, o Abril Verde conta com a 
participação voluntária e espontânea de 
pessoas que desejam apontar a necessidade 
para a implantação de uma nova cultura 
para a prevenção de acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais. O objetivo é garantir 
segurança, tranquilidade e melhores 
condições trabalhistas para todos os 
brasileiros. 

História - Para conscientizar a 
população, foi escolhida a cor verde para o 
mês de Abril, simbolizando a segurança 
trabalhista. Já o mês de Abril foi escolhido 
baseando-se no Dia Mundial em Memória 
às Vítimas de Acidentes de Trabalho, 
comemorado no dia 28 de Abril. 

Em 1969, uma explosão de uma mina da 
cidade de Farmington, na Virgínia, Estados 
Unidos, acabou por matar 78 trabalhadores, 
caracterizando o episódio como um dos 
maiores e mais conhecidos acidentes 
trabalhistas da humanidade. A cor verde 
está relacionada aos cursos da área da 
saúde, e por isso o símbolo da campanha 
Abril Verde é o laço verde.

CURSO DE PICC - Como parte do processo 
constante de atualização tecnológica-prática do corpo 
funcional, nos três últimos dias de março, com carga 
horária de 39 horas, a enfermeira da UTI Neonatal, 
Cristiane Coelho da Silva, fez parte do grupo (foto) 
que participou de atualização em Caxias do Sul. 
Promovido pela Hammes Cursos, na cidade serrana 
aconteceu o Curso de PICC (Cateter Central de 
Inserção Periférica, na sigla em inglês) Tradicional, 
Port-A-Cath e PICC Guiado por Ultrassom.

COMUNICAÇÃO - Novo ciclo de palestras acontece, ao longo de 2019, no Hospital de Caridade 
Dr Astrogildo de Azevedo, como atividade do Programa de Humanização. Neste momento, a temática 
“Nossa comunicação em foco” é desenvolvida e, em abril, nos dias 9 e 15 (confira nas fotos), a 
Psicóloga Fabiane Rovedder palestrou para grupos distintos de Técnicos de Enfermagem do HCAA.

C O N T R A  A  G R I P E  -  
Colaboradores da instituição, como a 
nutricionista Camila Crossetti (foto), e 
também dos parceiros terceirizados 
que atuam nas dependências do 
Complexo do Hospital de Caridade Dr 
Astrogildo de Azevedo, participaram 
da Campanha de Vacinação contra a 
Gripe. A imunização, que alcançou 1,1 
mil funcionários, aconteceu em três 
datas distintas: 15, 18 e 25 de abril.

Fernanda Binato, um exemplo de vida,
na palestra que abriu as atividades do
Abril Verde no HCAA



Mais uma vez, uma Páscoa bastante festiva nos corredores e unidades do Hospital 

de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo. A convite do Programa de Humanização, e 

em ação voltada à celebração pascal, a instituição recebeu a visita da “Coelhinha da 

Páscoa”. Que, lépida e bem feliz, visitou vários setores e alegrou um punhado de 

gente, fossem pacientes ou seus acompanhantes/familiares. 

Foram pacientes como Gabrielly Eduarda Grechi 

(10 anos) e Victor Piuga Flores (9). Eles estão entre 

as fotos que você confere, para perceber o quanto foi 

bonito o que aconteceu naquele 18 de abril, a quinta-

feira que antecedeu a Páscoa, no HCAA.

Abril é o mês da Segurança do Paciente no 
Brasil e no mundo. E com esta intenção de 
fomentar o cuidado centrado no paciente, 
sempre na tentativa de viver a experiência de 
nossos clientes, o Núcleo de Segurança do 
Paciente do Hospital de Caridade Dr Astrogildo 
de Azevedo elaborou uma semana de atividades 
lúdicas. As atividades todas foram voltadas para 
o cuidado seguro focando a empatia no cuidado 
e a experiência do paciente, num processo que 
será fomentado por décadas.

As atividades programadas aconteceram 
entre os dias 8 e 12 de abril. Entre as ações 
desenvolvidas houve treinamentos in loco (nas 
Unidades). Trataram-se da revisão dos Proto-
colos básicos de segurança do paciente, entre 
eles o de Identificação do Paciente, reforçando a 
importância da pulseira, a conferência dos 
dados e processos alérgicos medicamentosos, 
evitando trocas de pacientes e erros de 
medicação.

Com esta logística, também foi entregue nos 
quartos um folheto explicativo elaborado pelo 
Núcleo de Segurança do Paciente, orientando 
como o paciente pode contribuir para o cuidado 
seguro. O mesmo material foi entregue aos 
familiares dos pacientes das CTIs, no horário de 
visita, com ênfase  principalmente na higie-
nização de mãos.

Esquadrão da Alegria fez justiça ao nome, na
performance feita especialmente para o evento

No início da noite de 4 de abril, o Coral do Hospital de 
Caridade Dr Astrogildo de Azevedo, em atividade há 14 anos, 
conheceu sua nova regente. Num ato simples, no auditório da 
instituição, Neide Reis de Andrade (em pé, na foto), foi 
apresentada aos integrantes do grupo.

Não faltam credenciais à regente que assume a batuta do 
coral do HCAA. Neide é bacharel em canto pela UFSM, 
formada em 2000. De 2004 a 2006 atuou como professora 
Substituta no mesmo curso. 

Desde 2001 é, igualmente, Regente do Coral Infanto-Juvenil 
Vidas em Canto e Infantil Canto e Magia na Escola Marista 
Santa Marta em Santa Maria. De 2014 a 2018 atuou no Coral da 
Escola para Adultos da Fames (Faculdade Metodista de Santa 
Maria). Atualmente, Neide, que está começando o trabalho no 
HCAA, também é regente no Coral da Igreja Luterana de Santa 
Maria e no Coral da Associação Vozes da Serra da Cidade de 
Itaara.

Time do Núcleo de Segurança do Paciente se
envolveu nas atividades junto às várias unidades

Para tornar a Semana de Segurança do 
Paciente mais lúdica e fomentar as medidas de 
forma descontraída, foi realizada uma parceria 
com a ONG Esquadrão da Alegria, que já realiza 
atividades na instituição. 

Seus integrantes realizaram duas cenas 
oficinas de cuidados seguros no Auditório do 
HCAA. O foco foram medidas preventivas de 
queda, protocolo para cirurgia segura, higiene 
correta das mãos, comunicação efetiva, preven-
ção de erros de medicações e prevenção de lesão 
por pressão.

Para esta atividade os colaboradores saborea-
ram uma deliciosa pipoca com suco, além de 
muitas risadas numa forma descontraída de 
fomentar medidas seguras. Acredita-se que 
saindo da rotina, a percepção e memorização 
das rotinas seguras sejam mais facilmente 
assimiladas pelos funcionários.

UMA PACIENTE RECEPTIVA - Ananda Prema Palandi é 
muito especial. Ele própria pediu que esta imagem fosse feita, para 
publicação (e isso foi autorizado pela mãe - também na foto). Como 
seguidamente está internada, relata ser o Hospital a sua segunda 
família e percebe o amor e a empatia no cuidado centrado no 
paciente, como declara a mãe dela. E, claro, se integrou à semana, 
toda feliz com o folheto recebido, contendo as diversas orientações.


