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Do momento em que começou a ser montada a sala até a primeira cirurgia, muito trabalho dos técnicos e dos colaboradores da instituição
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Na linha de frente contra à Covid-19, Jezer Rezer Lopes Jr, colaborador
da instituição, entre UTI e leito clínico ficou 18 dias internados.
Logo estará de novo no combate ao vírus

João Crescêncio, provavelmente o mais idoso habitante da cidade
(festejará 102 anos em dezembro), foi para casa, curado da Covid-19,
após 20 dias internado no HC Alcides Brum
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Na imagem acima é possível ver, no destaque, o médico oncologista Sérgio Brilhante Segala. Já
no quadro maior vê-se Abraão, o patriarca que anunciou a chegada de Jesus Cristo à terra prometida.
Que não é outro senão o mesmo Segala, imbuído do personagem que representou durante muitos
anos, na tradicional encenação do nascimento de Cristo, no Hospital de Caridade Dr Astrogildo de
Azevedo.
Assim era, participativo, atuante e muito querido por quem com ele interagia, o integrante de
décadas do corpo clínico da instituição, e que, num ano particularmente difícil para todos, morreu em
14 de outubro.
Um dos fundadores da Unimed, vinculado ao esporte através do Inter-SM, professor no curso de
Medicina da UFSM, entre outras atividades profissionais e comunitárias, Sérgio Brilhante Segala
vai deixar saudade. Muita saudade.
Um exemplo disso pode ser colhido no texto abaixo, produzido pela colega dele, a médica Maria
da Graça Vidal. Acompanhe:
“Dia 14/10/ 2020 - Uma data muito triste para a Medicina de Santa Maria: perdemos um grande
professor, colega e amigo: Prof. Dr. Sérgio Brilhante Segala. Um médico extremamente
trabalhador, incansável no atendimento dos seus pacientes oncológicos!
Foi um dos grandes pilares da Oncologia em Santa Maria. Ser humano muito diferenciado por
sua simplicidade e generosidade, atendia as pessoas a todo momento, sempre com uma palavra de
esperança e carinho! Seguia rigorosamente as referências oncológicas! Trabalhava arduamente
em prol da oncologia clínica!
Tinha uma memória invejável, pois sabia o “Nadir”, dia da Qt, do reforço, tempo de intervalo
entre os ciclos de Qt de cada paciente. Sua imagem ao redor de muitos prontuários e o seu espírito de
organização, não esquecendo nenhum protocolo ou paciente para ser atendido, ficarão para
sempre na nossa memória!
A sua dedicação e atenção eram as mesmas para todos os pacientes tanto no setor público ou
privado! Possuía uma didática natural que tornava as aulas sobre anemias mais compreensíveis
para nós, os acadêmicos da época! Fiel às Instituições por onde passou e trabalhou com muito
afinco, sempre com postura ética e principalmente humana!
Querido Dr. Segala deixou um legado como ser humano e médico, pelo seu trabalho realizado
com excelência nas suas atitudes simples e generosas de alguém que conhecia muito bem os desafios
da oncologia! Muito obrigada Dr. Sérgio Segala por esse grande aprendizado na medicina e na
vida! Com certeza continuará o seu trabalho de cura junto ao Deus pai criador!”
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O Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo
apresenta para a comunidade médica e pacientes sua nova sala
cirúrgica com a mais moderna tecnologia, sendo pioneira no
interior do Estado.
Trata-se de uma sala cirúrgica híbrida que consiste na união
entre centro cirúrgico e sala para procedimentos
endovasculares. A sala é equipada com aparelho de
hemodinâmica de última geração. O equipamento fornece
imagens tridimensionais e tem funcionamento análogo a uma
tomografia, proporcionando ao cirurgião/intervencionista
analisar o caso com as imagens sobrepostas e comparadas no
sistema computadorizado antes, durante e depois das
intervenções.
As chamadas salas híbridas de cirurgia são o estado da arte
para cirurgias de alta complexidade, permitindo o uso de
técnicas minimamente invasivas com o máximo de precisão e
alto nível de segurança aos pacientes.
Aos poucos, esse tipo de instalação vem se tornando padrão
para procedimentos de alta complexidade em hospitais de
ponta como o Hospital Albert Einstein, Sírio Libanês,
Moinhos de Vento, Mãe de Deus, São Francisco e Instituto de
Cardiologia, entre outros.
Usar o cateter e o bisturi em um mesmo procedimento é
possível, assim como posicionar imagens de exames novos
sobre resultados de exames antigos em monitores de alta
resolução.
“Em uma sala de cirurgia convencional, em procedimentos
cardiovasculares, muitas vezes era necessário realizar a
cirurgia para descobrir exatamente o quadro do paciente antes

Depois do treinamento adequado aos
profissionais, a nova sala cirúrgica do
HCAA já está em uso. Nessas três fotos,
o leitor confere o treinamento, a
primeira cirurgia (realizada em 14 de

de operar. Na sala híbrida, você tem a possibilidade de ver
imagens tridimensionais em tempo real, antes de realizar a
cirurgia no paciente”.
Isso possibilita uma recuperação mais rápida, com mais
segurança e menos radiação para o paciente, pois a tecnologia
aplicada ao procedimento o torna menos invasivo.
O uso da sala hibrida tem sua principal indicação nos
seguintes procedimentos:
- VASCULARES (implante de stents, endopróteses em
aneurismas, angioplastias, tratamento de fístulas
arteovenosas, etc)
- NEUROVASCULARES (implante de stents em
carótidas, tratamento de mal formações artériovenosas,
acidente vascular cerebral agudo, etc)
- CIRURGIAS CARDÍACAS (tratamento combinado de
dissecção aórtica, implante de próteses valvares, marcapassos,
etc)
- ONCOLÓGICOS (embolização de tumores...)
- TRAUMA (tratamento conjunto entre cirurgia
convencional e endovascular)
“O que estamos realizando com essa nova tecnologia é dar
um passo à frente. Estamos olhando o presente e apostando no
futuro, para dar o melhor tratamento aos nossos pacientes".
Esse é o compromisso do HCAA com a sua comunidade.
OBSERVAÇÃO: no conjunto de fotos que ilustram esse
texto você tem desde a chegada do equipamento ao hospital
até sua plena montagem, passando pelo transporte interno e
os testes feitos pelos profissionais.

outubro) e a equipe que dela participou.
Que, aliás, foi composta pelos
seguintes profissionais: Médicos
Anderson Kahl Beck, Cleoni Pedron,
Elton Weber, João Carlos Martins, Luiz

Gustavo Thomé, Pedro Sarturi, Ricardo
A b d a l a e Vi n i c i u s M e n e g o l a ,
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Familiares e os profissionais do HCAB na alta de
um naturalmente emocionado João Crescêncio

O colega técnico de enfermagem Jezer Rezes
Lopes Júnior (na foto na capa deste
Informativo) ficou 11 dias na UTI e mais sete na
Unidade 1, do Hospital Alcides Brum. Ele é um
dos integrantes da linha de frente do combate à
Covid na instituição. Foi vítima do vírus e a ele
venceu.
Mas não é o único. A enfermeira do Pronto
Socorro, Mariangela Herzong e a técnica
Magda Beatriz da Silva Mantovani, da
Unidade 5 do HCAB também passaram pelo
problema. E o venceram, como mostram as
fotos. Elas, como dezenas de outros colegas,
são os nossos guerreiros da linha de frente.

Após 20 dias de internação para enfrentar a
Covid-19, João Crescêncio, provavelmente o
mais idoso habitante de Santa Maria (comemorará 102 anos em 25 de dezembro), foi para casa,
com a devida atenção da mídia - que, juntamente
com familiares e colaboradores da instituição testemunhou sua alta, no final da manhã de 16 de
outubro, uma sexta-feira.
Ferroviário e ex-jogador de futebol do Internacional de Porto Alegre, Crescêncio saiu acompanhado de uma equipe de profissionais do HC
Alcides Brum, a ala anticovid em que foi
devidamente tratado, se recuperando plenamente.
O paciente, aliás, em contato com jornalistas, não
esqueceu de, emocionado, agradecer pelo
tratamento recebido.
A satisfação e a emoção de João Crescêncio
podem ser definidas nas palavras que disse, já à
saída: - Não tenho palavras. É muito bom voltar
para casa. Só tenho a agradecer - comentou.

DIA DA CRIANÇA - O Setor de Nutrição
e Dietética (SND) promoveu uma ação para lembrar a
importância da vida (e tornar ainda mais bonita a data)
aos pequenos internados no Hospital de Caridade Dr
Astrogildo de Azevedo, em 12 de outubro. Na data
dedicada aos pequenos, foram servidos 20 lanches
(com o bolinho da foto e um suco) para as crianças que
aqui estavam. Foram contempladas todas, inclusive
as que estavam nas CTIs Pediátrica e Neonatal. Tratase de ação permanente do SND em dadas
comemorativas, em que uma “lembrança” sempre é
entregue aos pacientes.

