Passava muito pouco das 20 horas de 29 de
agosto e era “cortada” a fita que descortinava
o caminho para abrir oficialmente as
instalações da Clínica Oftalmológica do
Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de
Azevedo.
Do ato simbólico e histórico participaram o
Provedor Pio Trevisan, o 2º Vice-Provedor
Flávio Antônio Brum, a Diretora Executiva
Angela Maria Perin, o Diretor Técnico Luiz
Gustavo Tomé, e os gestores do Serviço,
médicos Lair Hüning e Gustavo Hüning.
Antes, afora a benção das instalações no
amplo espaço do 4ª pavimento da Policlínica
Provedor Wilson Aita, pelo capelão, padre
Arnaldo Juliani, houve ainda três atos significativos, todos presenciados por dezenas de
representantes da comunidade, incluídos
dirigentes de entidades locais e regionais,
parlamentares e profissionais médicos.
Um desses momentos foi o descerramento
de placa com os nomes de todos os
integrantes da Provedoria. Os outros dois, as

palavras de Gustavo Hüning, Diretor Técnico
Científico e de Inovação do novo serviço, e a
manifestação de Pio Trevisan.
Aliás, fiquemos com as palavras do provedor
do Hospital de Caridade Dr Astrogildo de
Azevedo: elas podem sintetizar o significado e
a importância do novo serviço agora
implantado:
“ - temos a alegria de abrir as portas da nossa
Clínica Oftalmológica do Hospital de
Caridade, que nos enche de expectativa,
alegria e esperança de combater a doença, com
a ciência a regar o campo tão preciso da visão
com muito carinho”.
E, ainda, Pio Trevisan fez um convite: olhar o
momento vivido agora sob “a ótica humana”.
“...- Para que estamos investindo? Por que
buscar? Por que ampliar? Por que reformar?
Por que modificar? Por que crescer? Por que
lutar?”
E o próprio Provedor respondeu: “porque
queremos viver, e se Deus quiser, e Ele quer,
cada vez melhor”.
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Integrante do corpo clínico da instituição, o
médico Glauco Alvarez, Cirurgião Bariátrico
e do Aparelho Digestivo, foi acreditado como
Cirurgião de Excelência em Cirurgia
Bariátrica e Metabólica pela Surgical Review
Corporation (SRC), pela primeira vez em
2014, pelo seu trabalho desenvolvido junto ao
Hospital de Caridade Dr Astrogildo de
Azevedo.
Essa certificação significa que Glauco
Alvarez é um cirurgião que oferece o
tratamento Padrão Ouro, em que o paciente tem os melhores resultados. As dependências
físicas do hospital, assim como equipe de funcionários diretamente envolvidos no atendimento
dos pacientes bariátricos na unidade 600,
bloco cirúrgico e sala de recuperação,
juntamente com a sua clínica, através da
avaliação da estrutura física apropriada e
equipe multidisciplinar especializada e
qualificada, também foram avaliadas, na
época para a concessão deste título.
Agora, no dia 12 de agosto de 2019, o
médico passou por uma reavaliação “in
loco”, realizada por Teresa Leah, integrante
da SRC, vinda do Alabama, que fez
novamente a avaliação e renovação do
credenciamento como cirurgião mestre em
cirurgia metabólica e bariátrica. E foi
concedido novamente a Glauco Alvarez, o
Título de Cirurgião de Excelência, pois ele
continua com seu compromisso em fornecer
cuidados altamente especializados aos seus
pacientes.
Alvarez não é apenas um cirurgião mestre,
mas também é diretor técnico em sua clínica
em Santa Maria, Brasil, é membro titular da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica (SBCBM), bem como da
S o c i e d a d e A m e r i c a n a d e C i r u rg i a
Metabólica e Bariátrica (IFSO, na sigla em
inglês).
OBSERVAÇÃO: Nas fotos que ilustram
esse texto, alguns momentos do processo de
reavaliação acontecido no dia 12 de agosto.
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Com o constante desenvolvimento do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo
de Azevedo, busca-se cada vez mais a melhoria contínua na manutenção da
estrutura hospitalar, principalmente nos equipamentos utilizados por profissionais e pacientes. Com este crescimento, ocorrem também as mudanças
necessárias nos processos de cada atividade realizada. É onde se insere, por
exemplo, o Setor de Manutenção, sempre em contínua evolução.
A área é responsável pela reparação, consertos em geral, reformas, revisão,
conservação, entre outras atividades voltadas à correção de problemas que
eventualmente ocorram. Além disso a equipe está sempre atenta ao perfeito
funcionamento da rede de gases, da caldeira e das máquinas da lavanderia.
Atualmente, a equipe é composta por 23 colaboradores, incluídos um Escriturário, dois Pintores, dois Auxiliares Mecânicos de Ar Condicionado, três
Eletricistas, quatro Operadores de Caldeira e dez Auxiliares de Manutenção.
Todos trabalham conforme a escala, e em casos de urgência fora do horário de
jornada, há profissionais de sobreaviso que podem ser acionados.
Com 42 anos de serviço, um dos funcionários mais antigos da Instituição em atividade, Ary Rodrigues de Jesus completa a
equipe. Ele relata que antigamente, no início
de suas atividades, o número de colaboradores era bem menor, bem como o hospital, que
dispunha somente de 120 leitos. Eram apenas
seis funcionários e trabalhavam em uma
oficina com espaço reduzido para atender aos
chamados que eram feitos via papel, com
pedidos realizados a mão e entregues
diretamente no local de trabalho.
Ari Rodrigues de Jesus, Encarregado do
Hoje, as solicitações acontecem via interSetor, e Klandio Leal, dois experientes e
net,
impressos e entregue aos colaboradores
mais antigos colaboradores no setor
para execução. Aliás, os serviços são subdivididos em eletricidade, estofaria, hidráulica, manutenção de bens,
manutenção de prédio, marcenaria, pintura, solda e telefonia, havendo um
controle pelo escriturário.
Também, junto ao setor de Manutenção, está a Caldeira do HCAA,
responsável pela geração e distribuição de vapor, abastecendo os serviços que
utilizam dessa forma de energia, entre os quais é possível citar a Cozinha,

A maior parte da equipe presente à foto do setor de Manutenção (onde se inclui
também a Caldeira) do Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo

Lavanderia, Unidade Oncológica, Centros Cirúrgicos e Centro de
Materiais Esterilizados.
Além de Ary de Jesus, que está há mais de quatro décadas na instituição,
o setor tem outro veterano. Trata-se de Klandio Noal, Operador de
Caldeira, com 21 anos de atividades. Ele é oriundo do setor de Portaria, em
que atuou durante uma década e meia.
Mas não são apenas profissionais de produção que atuam na Manutenção. Ali há, por exemplo, um escriturário. Vitor Campos desempenha a
função e é o segundo, desde que o cargo foi criado, justamente por constatar-se a necessidade de alguém para organizar a chegada das solicitações
e realizar os trabalhos administrativos.
A manutenção, assim como todos os setores dentro do hospital é de
muita importância e contribui para o perfeito funcionamento no dia a dia
do hospital.
Ela conta também com o apoio de vários prestadores terceirizados, que o
hospital mantém, através de contratos específicos, de manutenção das
mais diversas máquinas e equipamentos e assim atender as normas e a
legislação vigente.

5 de agosto
Paciente feminina, 70 anos, confusão mental
de início súbito.
Apresentação: Paola R. Colpo (Médica Residente - Clínica Médica)

12 de agosto

Entre os casos apresentados, o da segunda-feira, dia 19,
foi através da Médica Residente Carolina Pozzobon

A cada início de manhã de segunda-feira, mais
interessados se dirigem ao auditório do Hospital
de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo. Lá, integrantes dos Corpos Clínico e de Enfermagem,
além de médicos residentes e parceiros terceirizados da instituição participam da discussão
científica de casos objetivos e reais.
No mês de agosto foram quatro encontros,
como você confere abaixo, inclusive com a informação de quem apresentou os casos debatidos:

Paciente masculino, com dor, edema e eritema
em membro superior.
Apresentação: Mariana Picoli (Médica Residente R1 - Clínica Médica)

19 de agosto
Paciente idosa, com lesão em membro inferior
esquerdo
Apresentação: Carolina Pozzobon (Médica Residente - Clínica Médica)

26 de agosto
Confusão mental e crises convulsivas em
paciente jovem.
Apresentação: Mariana Rodrigues (Médica Residente R1 - Clínica Médica)

CORAL EM TEUTÔNIA - Uma
série de apresentações, em Santa Maria
ou não, tem marcado o ano do Coral do
Hospital de Caridade Dr Astrogildo de
Azevedo. No último dia 3 de agosto
passado, por exemplo, sob a regência
de Neida Reys, se apresentou (foto) na
Igreja Evangélica Paz, Associação
Comunitária de Cantores Tirol, em
Teutônia. O Coral lá esteve a convite da
Associação Comunitária Cantores
Tirol - Projeto Cantos e Encantos. O
grupo interpretou as músicas Signore
Delle Cime e Horizontes.

A Unidade Oncológica do Hospital de
autoestima do paciente e combater o estigma
Caridade Dr Astrogildo de Azevedo, depois de
da doença. O sistema da Touca Inglesa é o
um período de obras em reforma, foi reaberta
único com segurança e eficiência comprovadas
na segunda metade de julho, como você leu, em
pela agência reguladora americana de
detalhes, no último Informativo.
medicamentos (FDA).
Dentre as novidades, junto com as novas
Efeito colateral da radioterapia e da quiinstalações, de resto as mais modernas
mioterapia, a alopecia (queda de cabelo),
disponíveis, está a inserção da “touca inglesa”.
principalmente a da cabeça, é uma das caracMas, do que se trata esse equipamento cuja
terísticas que mais abalam a autoestima de
utilização foi objeto de treinamento dos
mulheres e homens que passam pelo trataprofissionais da instituição, no dia 31 de julho,
mento.
pelo diretor da Paxman Brasil, Gustavo
A Touca Inglesa é uma técnica para ameSpritzel?
nizar esse desconfortável efeito que surge em
Você fica sabendo mais no texto abaixo,
pacientes em tratamento.
Gustavo Spritzel, diretor comercial da Paxman Brasil,
parcialmente reproduzido de material
COMO FUNCIONA
conduziu o treinamento com os profissionais do
publicado originalmente no início de agosto,
A Touca Inglesa é um sistema de resfriamenHospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo
pelo jornal Diário de Santa Maria. Confira:
to do couro cabeludo que minimiza a queda dos
“Tecnologia para o tratamento de câncer chega a Santa Maria
fios. Conectada a uma unidade de refrigeração, ela é colocada na cabeça do
Uma tecnologia inovadora acaba de chegar a Santa Maria para evitar a
paciente cerca de 30 minutos antes de cada sessão mantida em torno de uma
queda de cabelo durante o tratamento do câncer. A Touca Inglesa, técnica de
hora e meia após a infusão das drogas.
resfriamento controlado do couro cabeludo, já está sendo oferecida pelo
O sistema resfria o couro cabeludo a uma temperatura entre 18ºC e 22ºC.
Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo, aos pacientes em tratamento
Com isso, diminui o fluxo sanguíneo nos folículos capilares e reduz a absorção
quimioterápico.
dos fármacos na região. A taxa de sucesso depende do tipo de medicação
Ao reduzir a perda dos fios, o novo sistema contribui também para elevar a
administrada: 50% para as mais fortes e até 92% nas menos agressivas.”

“Queda é o Evento Adverso mais notificado
no País pelo Sistema Notivisa da ANVISA.” O
Risco de queda representa um grave problema
de saúde. No Brasil, aproximadamente 30%
dos idosos que vivem em comunidade caem,
50% destes ficam com a mobilidade reduzida e
de 5% a 10% sofrem fratura. A Organização
Mundial da Saúde registra um milhão de
fraturas de fêmur em idosos no mundo, 600 mil
só no Brasil. Destas, 90% são causadas por
quedas.
No Universo Hospitalar, a queda relacionada
ao cuidado de saúde produz danos em 30% a
50% dos casos, sendo que 6% a 44% desses
pacientes sofrem danos de natureza grave,
como fraturas, hematomas e sangramentos, que
podem levar ao óbito, além de aumentar o
tempo de internação do paciente. As causas
intrínsecas que predispõem o risco de queda
são os extremos de idade, ou seja, menores de 5
anos e maiores de 65 anos, histórico de quedas
recorrentes, dificuldade de marcha e morbidades - déficit sensitivo, artrite, baixo índice de
massa corpórea, insônia, distúrbios neurológicos, confusão, agitação, desorientação,
urgência urinária e intestinal.
Além disso, há também causas extrínsecas.
Fatores ambientais, como presença de escada,
mobiliário e desníveis de piso, calçados impró-

prios e roupas longas são alguns exemplos.
Deve-se ficar atento à presença de dispositivos
que interfiram na locomoção do paciente (por
exemplo, venoclise, bengalas, muletas e
andadores), bem como o uso de medicamentos
que aumentam o risco de quedas (ansiolíticos,
hipnóticos, antipsicóticos e antidepressivos,
anti-hipertensivos, anticolinérgicos, diuréticos, antiarrítimicos, hipoglicemiantes, manitol
em preparo para colonoscopia) e polifarmácia associação dos 5 ou mais medicamentos.”
O Protocolo de Prevenção de Quedas
encontra-se disponível em Downloads e visa
aumentar a eficácia, contribui para o desenvolvimento da segurança do paciente e utiliza de
forma racional os recursos institucionais
disponíveis.
ENTRE NÓS - O Núcleo de Segurança do
Paciente do Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo desenvolve, inclusive, uma
série de atividades no sentido da prevenção.
Confira algumas delas:
- Pró-Atividade da Equipe Multidisciplinar:
atender e programar as necessidades de ajuda:
ida ao banheiro, movimentação da cama para a
poltrona, troca de fraldas, uso do papagaio e
comadre e chamadas de campainha.
- Promover um Ambiente Seguro: manter
grades superiores elevadas, manter chão limpo
e seco, orientar uso de sapatos seguros, com
solados antiderrapantes, propiciar iluminação
adequada e utilizar luz da cabeceira a noite,
manter cama baixa e travada, deixar a
campainha, mesa auxiliar, telefone e outros
itens utilizados com frequência ao alcance do
paciente.
- Desinvasão do Paciente: avaliar continua-

mente a possibilidade de retirada de dispositivos.
- Educação e Sensibilização do Paciente/Família: checar o entendimento das orientações para a prevenção de queda com o paciente,
família, acompanhante a cada troca de plantão.
HISTÓRICO - Desde a criação do Núcleo
de Segurança do Paciente HCAA, em 2014, o
tema passou a ser desenvolvido com ações mais
abrangentes. Já no ano seguinte foi elaborado o
protocolo de medidas preventivas para o risco,
sendo revisado todos os anos e junto a
necessidade de implantar uma ferramenta de
avaliação para o risco de queda.
Tudo iniciou com a escala preditiva de
Morse, sendo necessária a troca por uma escala
mais adequada às características dos pacientes
e interpretação por enfermeiros. Hoje utilizase a escala de Jonh Hopkins Fall Risk Assessment Tool sob projeto piloto.
Sendo assim, no mês de Julho a Unidade 800
foi contemplada com a revisão do protocolo
visando reforçar tais medidas mediante a nova
estrutura física e adaptação da equipe. As fotos
que ilustram esse texto mostram as atividades
de revisão do protocolo de Prevenção de Quedas, feita com os colaboradores da Unidade.

