A ideia foi da professora Élida Salete Costa, com direito a música, poesia e
emoção. Destinatários: colaboradores que atuam no Hospital Alcides Brum,
inteiramente dedicado ao combate à Covid-19.
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Por Padre Xiko Bianchin, 1º Secretário da Provedoria do HCAA
Com todo apoio e aval da provedoria, iniciamos um trabalho junto aos servidores do
Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo, para diminuir, mitigar o estresse natural
durante uma pandemia.
Trabalho de solidariedade e de estímulo para os servidores das unidades de nosso
hospital, levando uma palavra, em nome da diretoria do hospital, aos abnegados e
dedicados funcionários, que diuturnamente estão no front dessa tempestade, pois temos
consciência que somos de carne e osso e não esquecemos que são humanos e por isso
dotados de sentimentos e por isso mesmo necessitados de solidariedade e apoio.
A enfermeira Aline Potter e o enfermeiro Maiquel Lopes, da Gerência de Enfermagem,
e eu visitamos todas as unidades, no momento do turno da manhã e na semana de 18 a 21
de agosto visitamos os que atuam no turno da tarde.
Essa visita e mensagem visam levar esperança, confortar e manifestar o apreço e o
reconhecimento que o que a diretoria do hospital tem por eles, pois “mesmo estando
longe dos olhos não estamos longe do coração”.
Afirmamos que estamos realmente passando por uma tempestade, mas sabemos que
não estamos sozinhos e que sabemos que estamos rumo certo e na direção da praia,
renovando a certeza que na medida de nos unirmos em solidariedade, chegaremos antes e
com menos dificuldades.
Lembramos também que eles são o tijolinho escondido no alicerce da construção, que
não se vê mas ocupa um lugar fundamental e indispensável. Temos sido muito recebidos,
com muita alegria e apreço.
Agradecemos à direção e aos queridos profissionais da saúde pela sua receptividade e
atenção. Creio que estamos inaugurando um novo serviço em nosso hospital. Nosso
abraço e solidariedade.

Padre Xico, Aline e Maiquel junto aos colaboradores
da UTI Geral da institução

NOSSA GENTE

01 Terezinha Augusta Zanetti, Eduardo Leal de Carvalho,
Alessandra Teixeira Silveira, Tanise Cuti Guerra.
02 Kelin da Rocha Borges Gnocato, Debora Mattos Coelho,
Cecilia Guedes Souto Maior, Michele Flores da Silva, Marcelo
Fernandes Machado, Ana Luiza Rodrigues de Oliveira.
03 Nara Beatriz Rumpel da Rosa, Juliano Castiglioni Martins,
Paulo de Tarso Silva dos Santos, Elizandra da Silva Duarte,
Pricila Tormes Rodrigues Santos.
04 Fatima Medianeira Moreira Pereira, Leonice Terezinha
Catto, Elisangela Schifelbein Maia, Patricia da Cunha Lemes,
Fabio de Vargas, Ana Paula Bianchin da Luz, Alisson da Silva
Alles.
05 Bernardete Maria Pivetta Mainardi, Eveline Braga,
Solange Zanoello, Cleonice Medianeira Gomes do Rosario,
Rosane Melo da Silva, Marcia Machado de Moraes, Simone
Mortari Vianna, Marcia Pontes da Silva Machado, Daniela
Dalla Lana.
06 Diego Dias Nunes, Gabriele Micaela da Rosa Paz, Sonia de
Fatima Bizzi Machado, Jessica Paim Ribaski.
07 Moacir Alves da Silva Filho, Liz Carla de Souza, Ana Celia
Toniolo Lorenzi, Maria Genny de Medeiros dos Santos, Vanice
de Fatima Domingues Dutra, Daniela Schiefelbein Cezar,
Thalia de Oliveira Bicca.
08 Zoleti de Lima Rodrigues, Lilian Patricia Soares, Juliana
Bica Soares, Vithor dos Santos Rodrigues.
09 Fabiola Ramires Dotto, Julio Verner Adolfo da Silva,
Thaiane Saldanha Leruriondo, Glaete dos Santos de Azeredo,
Leidi Sathres Carvalho.
10 Suzana Moreira Buera, Mariane Silveira Munhoz Martins,
Mariana Gonçalves Balk Serena
11 Denise Del Fabbro, Ariane dos Santos de Moura.
12 Alan Arruda Bastos, Paulo Cezar Pereira de Moraes, João
Manoel Fuchs de Carvalho, João Henrique Cassenote de
Almeida, Leonardo Batista Franco.
13 Vagner de Deus dos Santos, Caroline Carvalho Lopes, Ana
Paula Alves Carniel, Aline Christen Berti.
14 Klandio Noal, Heloisa Andreia de Vargas Fenner, Bruna
Marilaine Nunes Guterres.
15 Vilma de Brito da Silva, Giani Cervo Pilecco, Marina
Almeida da Silva.
16 Clara Fabiana Copetti, Daniela da Silva Schuster, Adriana
Cunha Pedroso.
17 Margarete Spat.
18 Jurema de Fatima de Almeida, Denise Maria Correa Silva,
Luciana Fachini Nascimento, Amanda de Lima Caralho,
Juliana Paim Ferreira, Selma Nara Rodrigues Ortiz, Eder
Rogerio Teixeira dos Santos, Keila Martins de Souza Brites,
Suelen da Silva Rios, Daiana Carvalho da Fonseca.
19 Roberta Del Fabro, Daiane Morais de Assis, Maicon Ortiz
da Silva, Midian Dias da Silva Araujo, felipe Silva Ayala.
20 Eliezer Mailu Portolann, Danielly Dorneles Silva.
21 Cinara Gomes dos Santos, Caroline Canabarro Caurio.
23 Silvana Gracioli Cordenonsi, Michele Francine dos Santos,
Liziane Arruda Bastos, Jaderson Lima Cerezer, Karoline
Silveira Quartieri, Natalia Silva dos Santos.
24 Cristiane Ortiz Fontoura, João Manoel Dutra, Fabiana
Chaves de Carvalho, Jonas Mayer Correa..
25 Andreia Luiza Righi Boemo, Ana Caren da Costa Lacerda,
Maria Gabriela Quinto, Caroline Oliveira da Rosa.
26 Ana Claudia Dias Machado, Pamela dos Santos Teixeira
Cordeiro, Debora Fochesatto Mousquer, Tarcila Leticia
Rodrigues Dubois, Catarina Nascimento dos Santos, Micaeli
Pires Massem.
27 Leonice Biasi da Silva, Leandro Rodrigues Machado,
Pamela Genro Gonçalves, Rui Jonathan de Souza Fernandes,
Rodrigo Melo de Oliveira, Joana Recamonde Thies.
28 Vera Patricia Marinho de Oliveira, Leticia Venturini
Schultz, Ilson Itamar da Silva Israel, Mirian da Silva Cardoso
Foggiato, Pamela Oliveira, Lusenidia da Silva.
29 Marlene dos Santos, Ana Paula Santos da Rosa, Liliane
Moreira da Silva, Fernanda Paula Franchini, Felipe Weinmann
de Moraes.
30 Olinda Santos da Silva, Carine Soprano Gribler, Simone
Lima Algarve, Caroline Castro dos Santos, Suzane Pereira
Castro, Luciano Desiderio, Vanessa Trindade de Lima,
Thiarles Gomes da Silveira.
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Equipe responsável pela realização do primeiro MitraClip no Icor

Em 4 de agosto, o Serviço de Hemodinâmica
e Cardiologia Intervencionista do Instituto do
Coração de Santa Maria (H-ICOR/HCAA)
realizou pela primeira vez o procedimento
“MitraClip”, indicado para pacientes com
insuficiência mitral.
Também chamada de Regurgitação mitral, a
insuficiência mitral é um vazamento do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Normalmente, o fluxo sanguíneo deve acontecer
somente do átrio para o ventrículo, porém em
válvulas doentes pode acontecer o retorno do
sangue para o átrio, ou seja, sentido oposto ao
fluxo natural.
Essa incapacidade de bombear o sangue
oxigenado pode gerar complicações como
batimentos cardíacos irregulares (arritmias),
acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca (IC), quando o coração se torna
incapaz de bombear todo o sangue oxigenado
que o corpo necessita para funcionar adequadamente.
Segundo o professor da Universidade Franciscana (UFN), médico Anibal Pereira Abelin,
nos casos de insuficiência mitral, a cirurgia
cardíaca aberta é o tratamento de escolha,
porém pode ter um risco de complicações elevado em pacientes com idade muito avançada ou
com problemas de saúde que tornem a cirurgia
aberta proibitiva.
O procedimento “MitraClip” é realizado através de um dispositivo minimamente invasivo
que repara a válvula mitral sem necessidade de
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um procedimento cirúrgico convencional. “O
clip é implantado no coração através de um
cateter inserido na veia femoral da perna, que
cruza o coração do lado direito para o lado
esquerdo, colocando-se o clip de maneira que
aproxime as bordas dos folhetos da válvula que
está com vazamento, de maneira que reduza
esse espaço sem causar estreitamento na
passagem do sangue, porém reduzindo o
vazamento”.
Ainda segundo Abelin, a recuperação é tranquila. No primeiro dia, o paciente fica na UTI,
depois vai para o quarto e, se tudo der certo, em
48 horas recebe alta para casa.
O ICOR parabeniza toda a equipe da Hemodinâmica (H-ICOR/HCAA) que participou do
procedimento: médicos Anibal Pereira Abelin,
Arnoldo Azevedo dos Santos, Gerson Pereira
de Oliveira e ao pessoal da enfermagem e
administração. Ainda, aos médicos Fabiano
Segat (ecocardiografia), Eduardo Monteiro e
Henrique Ferreira Marques (anestesistas) e ao
apoio dos “proctors” Salvador Cristovan
(Beneficência Portuguesa – SP), Rodrigo
Barreto (Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia – SP), a médica residente da
UFN/HCAA, Milene Ribeiro Stedile e a
Enfermeira Ana Pinna e ao Rodrigo Paiva
(Abbott Cardiovascular) por fazer história e
realizar com sucesso o primeiro “MitraClip” da
região central e segundo no interior do Estado.
(Do blog do ICOR, em material enviado pela
jornalista Tamires Rosa)

Diretor Técnico: Luiz Gustavo Thomé
Diretora Executiva: Angela Maria Perin
Assessor Jurídico: Ricardo Reis
Assessor de Comunicação: Claudemir Pereira
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A ideia foi da professora Élida Salete Costa - que tem
ao menos quatro familiares ligados ao setor de saúde.
Prontamente, foi acolhida pela provedoria do Hospital
de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo. Unida em
parceria com outras pessoas, entre as quais Jacinto
Oliveira, o locutor Roberto Cabral e a empresária
Angelina Ubal, organizou o evento que comoveu a
todos, em dois momentos: perto de 1 da tarde e pouco
antes das 7 da noite do dia 25 de agosto.
No pátio contíguo ao Hospital Alcides Brum, a
unidade do HCAA dedicada exclusivamente à atenção

dos pacientes da Covid-19, colaboradores da instituição envolvidos diretamente na linha de frente do trabalho foram homenageados. Com música. E também
poesia, esta mesmo que você confere aqui, em meio a
algumas das muitas imagens feitas naquela ocasião.
Como escreveu Élida Costa: “gostaria que todos os
funcionários desta área fossem acarinhados,
abraçados e ouvissem em seus corações, “Muito
Obrigado”. Amamos vocês!” Sim, agradecer foi o
objetivo. E, com o caldo de emoção adequado. Foi o
que aconteceu.

Patrão da Estância Maior
Te peço de joelhos no chão
Livra-nos por favor
Desta grande maldição
Deste mau Coronavírus
Que é nossa aflição.

Patrão da nossa Querência
Dai força e sabedoria
Para todos da saúde
Que combatem a pandemia
Com a certeza da ciência
E o amor de todo dia.

E na hora da partida
Só como um potro sem dono
Ninguém pra despedida
Fazendo o último sono
Solito te vais para a vala
Ficando no abandono.

Este potrilho indomado
De nome bem diferente
Deixa o guasca assombrado
Com dores e muito quente
Respirando bem apertado
Ficando longe da gente.

A hora de amar o outro
Fortalece os corações
Esporeia este teu potro
Fazendo mil doações
E o Patrão que te abençoe
Aqui e em outros rincões.

Algum conselho Patrão
Tu tens para nos deixar
Muda teu coração
E aprendes a enxergar
Que somos todos irmãos
E temos que melhorar.

Eta bravo queixo duro
Vai-te logo campo a fora
Que nunca tenhas futuro
E nos salve Nossa Senhora
Nos deixe o coração puro
Todo dia é toda hora.

A hora do acerto de contas
Está prestes a chegar
E este potro que tu montas
Não te deixa nem pensar
Nesse mau coronavírus
Que longe de nós vai te levar.

Aos menos favorecidos
Continuamos dando a mão
Fornecendo com donativos
Com muito amor e união
Sossegando o peito amigo
Levando mais proteção.

Nem o coração do guasca
Estava tão preparado
Pra dizer agora basta
Vou me embora estou cansado
Mas o vírus que se alastra
Nos deixa desamparados.

Com toda esta pandemia
De tristeza e desespero
Não deixes que a agonia
Se achegue sempre primeiro
Reza e crê que alivia
E que o Patrão é Conselheiro.

Sabemos que vai passar
Este tempo de agonia
Teremos que sempre lembrar
De orar a cada dia
Pedindo ao Patrão Velho
Dar de relho na pandemia.
Élida Salete Costa

Na madrugada de 16 de agosto passado, um domingo,
depois de ter cumprido uma série de atividades até o
início da noite de sábado, enquanto dormia no seu quarto
na Casa Paroquial da Igreja das Dores, morreu o padre
Arnaldo Giuliani - que faria 88 anos em 6 de dezembro.
Seu corpo, após as exéquias, foi sepultado no Cemitério
dos Padres e Irmãos Palotinos em Vale Vêneto, no final da
tarde daquele mesmo dia.
O Padre Arnaldo prestava assistência religiosa no Hospital de
Caridade Dr Astrogildo de Azevedo há 10 anos. Nesse período
todo como capelão angariou amigos infinitos, entre colegas
da instituição e, sobretudo, pacientes e familiares, a
quem atendia sempre com um sorriso no rosto e uma
tirada alegre para os que com ele interagiam.
Foi uma perda e tanto, para todos que fazem parte do
corpo de colaboradores e dirigentes do HCAA. Mas
foi mais do que isto, como você pode conferir
a seguir. O leitor acompanha trecho de
material biográfico produzido pelo Padre
Clesio Facco, Reitor Provincial dos
Palotinos - que tinha Arnaldo Giuliani
entre seus membros. Acompanhe:
“Na dimensão da fé encontramos um
sentido para a vida: viver é ser feliz servindo
com alegria! Nesse sentido, diante da partida
repentina do Pe. Arnaldo Giuliani SAC, as
palavras de Jesus são reconfortantes: “Alegraivos e exultai, porque será grande a vossa
recompensa nos céus” (Mt 5,3).
Ele no dia 6 de dezembro de 1932, no interior de Dona Francisca, na época município
de Cachoeira do Sul. Filho de Vergílio
Giuliani e Etelviges Roggia. É o sexto filho,
numa família de treze. Vários abraçaram a
vida religiosa, sendo três padres palotinos
(Mateus, José e Arnaldo) e três irmãs, duas
Palotinas e uma do Imaculado Coração de
Maria.
Estudos, Vocação e Seminário
Iniciou os estudos primários em 1941
em Fáxinal do Soturno. Entrou no
seminário palotino Rainha dos Apóstolos, de Vale Vêneto, no em 1946, onde
durante sete anos fez os estudos
ginasiais e colegiais. /em1953 foi para
Cadeado, hoje Augusto Pestana, onde
fez o noviciado. Em 1954 iniciou o
Curso de Filosofia, em São João do
Polêsine. Concluído o curso de
Filosofia, veio para Santa Maria/RS,
onde em 1959 iniciou o Curso de
Teologia e concluiu em 1963.

Além dos cursos primário, ginásio, clássico, filosofia e
Teologia, fez o curso de Pedagogia, na atual Universidade
Franciscana de Santa Maria (UFN). Fez a sua primeira
consagração a Deus através da Sociedade do Apostolado
Católico (SAC) no dia 02 de fevereiro de 1956 e sua
Consagração Perpétua no dia 02 de fevereiro de 1959.
Ordenação e Atividades
A ordenação diaconal foi no dia 23 de maio de 1963,
em Santa Maria e a sacerdotal aconteceu no dia 7 de julho
de 1963, em São Gabriel, por Dom José Gomes, bispo de
Bagé, juntamente com os coirmãos, Veríssimo Mânfio e
Hugo Antes. A primeira missa solene foi em Faxinal do
Soturno, no dia 14 de julho de 1963.
De 1974 a 1981 trabalhou como auxiliar do Ecônomo
da Sociedade Vicente Pallotti. Este desafio levou-o em
1974 a fazer o Curso de Administração de Empresas na
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Neste
período residiu na Casa de Retiros.
De 1982 a 1994, neste período foi Reitor Provincial por
três anos. Depois passou a residir e trabalhar no Patronato
como responsável pela vida e atividades desse complexo.
De 1995 a 2009 foi transferido para Porto Alegre, a fim
de assumir a paróquia São Vicente Pallotti e Colégio
Vicente Pallotti. O colégio, no período de maior
florescimento contou com aproximadamente mil e
quinhentos alunos.
Em fevereiro de 2010 passou a residir e auxiliar na
Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Santa Maria.
Neste mesmo ano, a partir de junho iniciou suas
atividades como assistente religioso no Hospital de
Caridade de Santa Maria.
Mensagem que nos deixou
“Assim como um provérbio de Einstein, mesmo que
digam que não existem milagres, para mim tudo é
milagre. É só fazer o pouco que está ao seu alcance. Deus é
menos exigente do que somos uns com os outros. As
dificuldades são oportunidades de crescimento e não
castigo de Deus. Se eu não enfrentasse dificuldades até
chegar à ordenação, não teria feito tudo o que fiz.”
(Entrevista ao Jornal Diário de Santa Maria).
Rumo à Casa do Pai
O Pe. Arnaldo foi um homem muito dedicado e zeloso
no trabalho pastoral. Nunca deixava de atender as
confissões e os doentes. Seus últimos anos foram
marcados pelo atendimento no Hospital, o qual fazia de
forma incansável. Numa entrevista ao Jornal Diário de
Santa Maria, declarou que: “todos os dias, visito os
pacientes, não apenas para catequizar, mas para levar
alegria. Meu maior apostolado é o testemunho.”
Partiu para a Casa do Pai aos 87 anos e alguns meses,
dos quais 64 de vida consagrada e 57 de ordenação
presbiterial.”

A Covid atingiu todos os continentes, sendo então caracterizada como uma pandemia pela Organização
Mundial da Saúde. É uma doença infectocontagiosa proveniente do novo vírus SARS- CoV-2, que pode
evoluir para quadro mais grave da Covid-19, a Síndrome Respiratória Grave Aguda (SRGA).
Como medida profilática, esses pacientes são submetidos a intubação orotraqueal. Com intuito de
melhorar o padrão respiratório existe a indicação para posicionamento em prona, que por sua vez, tem
como complicação as lesões por pressão.
O objetivo deste Protocolo elaborado pela Segurança do Paciente e o Grupo de Estudo de Lesões de
Pele (GELP) é identificar os cuidados a serem executados por meio da posição de pronação no leito em
pacientes com a Covid-19, bem como o manejo da prevenção de lesões por pressão relacionadas a este
posicionamento.
As medidas estão sendo implantadas para melhor qualidade da assistência. E, pensando nessa logística,
o GELP, através de parcerias com a empresa 3M, e por sua responsável, a enfermeira Liana Marques, no
mês de agosto proporcionou uma aula online aos colegas enfermeiros e integrantes do Grupo e do Núcleo
de Segurança do Paciente (NSP). Nela foi abordado o tema “o Risco Oculto dos adesivos médicos em
pacientes críticos e recomendações para a prevenção segundo último consenso de MARSI”.

Aula online para aprimorar a qualidade da
assistência em pacientes com Covid-19

