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Num balanço de 2020, e projetando 2021, confira material publicado também pelo Portal “Setor Saúde”, da Fehosul.

Nas imagens acima você confere alguns momentos da
tradicional celebração natalina, conduzida pelo Padre Francisco
Bianchin e com a participação de colaboradores da instituição. O
evento religioso, bastante limitado este ano por conta das
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restrições sanitárias, aconteceu no pátio interno, na noite de 15 de
dezembro. A Missa foi retransmitida também, com expressiva
audiência, pela Rádio Imembuí, TV Santa Maria e pelo perfil do
HCAA no Facebook.

NOSSA GENTE

01 Adão Carlos Caprini, Raimar Almeida de Andrade, Sandro
Vilagram de Lima, Simone Reich, Gicele Righi Nunes, Melissa
Tatiane de Menezes.
02 Marta Helena Fogaça Dias, Alciomara Oliveira de Barcellos
Silva, Beatriz Quinhones Martins, Allan Rodrigues da Silveira.
03 Flavio Antonio da Silva, Douglas Silva Fernandes.
04 Graciele Noevo de Andrade, Priscila Kurz de Assumpção,
Hellen Silveira Rodrigues, Patricia Marques de Moraes, Vanessa
Braz Gonçalves.
05 Graciela dos Santos Kuster, Andrieli Facco.
06 Luana Ramos dos Santos, Renerio Nunes Martins.
07 Cleusa Terezinha Pereira Antunes, Inara Regina da Costa
Rodrigues, Aline Genro Gonçalves.
08 Marciane Marques dos Santos, Franciele Marques Viegas,
Jonathan Pereira Maia da Silva.
09 Catiuce Medianeira Rosa Rossatto, Maria Lenise da Trindade
Marafiga Carvalho, Marta Furlan, Ana Gleice Goulart Machado
Lombardo, Larissa de Fatima Fagundes de Brito Hauenstein
Vinicius Alende Nunes Fonseca, Paola Iensen Fleck, Luara
Lemos Ferreira.
10 Cantuario Celmar Rodrigues da Cruz, Mara Rubia Alegranzi,
Inara Flores da Trindade, Thiago Guerra Corin.
11 Marise Pigatto, Liane Xavier Rossi, Claudia Medianeira
Damaceno da Rosa, Vanessa Silva da Silva, Janaina Silva de
Souza.
12 Marines de Fatima da Silva Cechin, Ana Paula Ribeiro de
Freitas Costa, Teresinha Cruz da Silva Borges.
13 Marcia Medianeira Moraes Alves Gonçalves, Marcia Damian,
Juliana Boelter Paulo, Candida Rosa da Silva Xavier, Tatiane de
Fatima Lima Bavaresco, Michele Caroline Almeida de Oliveira,
Claudete Leite de Morais, Liciane de Lima Soares, Mariana
Rocha de Flores, Frank Diogo Nunes, Viviam de Souza da Silva.
14 Luciano Silva do Nascimento, Juliane Costa Vicedo, Aldo
Cezar Araujo Prates, Fernanda Eva Degasperi, Vivakanand
Satram, Rafael Gonzaga Schirmer, Salete Darilaine Weide,
Philippe Gomes Nunes, Patricia de Oliveira Tolfo.
15 Dayane Ferreira da Rosa, Emilly Soares de Paula
Vasconcellos.
16 Giovana de Oliveira Fenalti, Lindiara Lopes Simões, Josiane
Rodrigues Pereira, Tais da Costa Gonçalves, Fabio Augusto Leão
Schimidt.
17 Adriana Marian Costa Braz, Raul Bortolotti de Campos,
Eduardo Pinheiro da Silva, Gustavo Brito Beltrame, Schana
Fortes de Loreto, Rute Valéria Panta Possani.
18 Maria Lucia Albino de Souza, Edmar da Cruz Preto.
19 Pedro Antonio de Pelegrini, Janaina de Melo Carniel, Jessica
Daros Rossi, Eliziane Bitencourt Rodrigues da Silva.
20 Vandelcoque Gonçalves Jonko, Taiane Fontoura, Bruna
Luciele da Rosa Peres, Luciele Dias de Souza, Nicole Silveira
Flores.
21 Fabiane Braga Lima, Silvana da Costa Siqueira, Vera Tania
Gomes Bueno, Patricia Cabreira Peixoto, Eliane Peres Fraga,
Gisele Puchale Rossato, Deise Gonçalves Schir Dona, Kauany de
Souza Sanches.
22 Juliane Monassa Martins, Tatiana Teresinha da Silva, Marizete
Adriana de Oliveira Leite, Natiele de Souza Ribas, Jessica Lemke
Maciel.
23 Napoleão Cezar Pereira, Elisete Comoretto, Elizete Muraro
Teixeira, Kelen da Rosa da Cruz, Marelaine Pereira Alves, Ariane
de Fatima Martins da Silva.
24 Nara Regina Alves Ferreira, Anderluci Bellles da Rosa, Tina
Lais de Melllo, Fernanda Parcianello, Marco Antonio Fagundes
Pivetta, Simone Medianeira Fontana, Flavia Silva da Rosa,
Gabriela Juliani Righi.
25 Eodilce Dalla Lana, Renan Dutra Fernandes.
26 Debora Ribas Campos, Katiuscia Kettes Weber, Luis Felipe
Machado da Silva, Angela Maria da Silva, Caren Dionisio Farias.
27 Denise da Silva Favero Ribas, Josiele Silva da Silva, Gislaine
Gama da Silva, Lenice dos Santos Drumm, Rosa Josiane Dias,
Jean Lucas Venturini de Lima, Leticia Santos da Silva.
28 Cloves Roberto Felden da Silva, Mauricio de Vargas Soares,
Luciano Schmidt Dias, Lidiane Massia de Almeida, Juliana
Santana de Oliveira.
29 Gissele da Silva Galha Marques, Julia Valladão Ferreira
Mello.
30 Ivani Fatima Giacomini Palma, Natalia Oliveira, Anderson
Alves Machado, Claudia de Paula Silveira, Ricele Geovan
Medeiros da Rosa.
31 Givanildo Antunes da Silva, Thiana Scherer Peixoto, Andriele
de Abreu Lucas, Paula Portella.

Diretora Executiva Angela Maria Perin
foi a entrevistada pelo Portal Saúde

O portal de internet “Setor Saúde”
(https://setorsaude.com.br/), vinculado à
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul
(Fehosul), mais uma vez publica série
especial de entrevistas com dirigentes
executivos de estabelecimentos de saúde
do Rio Grande do Sul.
O Hospital de Caridade Dr Astrogildo
de Azevedo, obviamente, não ficou fora e a
Diretora Executiva, Angela Maria Perin,
está entre as ouvidas. O resultado do
trabalho, editado pelos profissionais do
portal, foi publicado no segundo dia de
2021.
Claro que o tema central da matéria,
como solicitado, é o atípico ano de 2020.
Mas que, como você confere aqui, apresentou conquistas, resultados, ações inovadoras e fatos relevantes. Tudo o que, não
obstante as dificuldades, aconteceu no
HCAA.
Nessas duas páginas, você confere o
trabalho na íntegra, no original. E que, a
pedido do “Setor Saúde”, está na primeira
pessoa. Acompanhe, com fotos da diretora
e também ilustrativas de fatos por ela
apontados.

Desde 7 de setembro de 1903, o Hospital de
Caridade Astrogildo de Azevedo é referência em
saúde, e atualmente conta com 440 leitos. Como em
todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus
desafiou os hospitais e equipes e o HCAA tem
enfrentado o momento com muita seriedade e
preparação.
Este ano jamais será esquecido, pois a pandemia
impactou profundamente no emocional das
pessoas. Pessoas com medo de irem aos hospitais e
funcionários com medo de transmitirem a doença
para seus familiares. Os reflexos do isolamento e
distanciamento social ainda terão muitas consequências. Decisões tiveram que ser tomadas e
rapidamente.
Aqui no Hospital conseguimos isolar totalmente
a Unidade Alcides Brum com 20 leitos de UTI e
mais 55 leitos para internação, Bloco Cirúrgico
com 5 salas, Sala de Recuperação, Setor de
Diagnóstico com
Tomografia e Pronto
Atendimento 24 h, ou seja, um hospital completo,
único, exclusivamente para atendimento e
tratamento da Covid-19.
O objetivo desta decisão foi o de manter todas as
demais unidades do hospital funcionando normalmente, para que pacientes de outras doenças não
tivessem seu tratamento prejudicado. A pandemia
veio para mostrar mais uma vez que o hospital está
preparado para enfrentar os desafios, pois
acreditamos ter feito a diferença na vida das 836
pessoas internadas com Covid-19 e nos 10.675
atendimentos realizados no pronto atendimento,
para confirmar ou não a doença, no período de 23 de
março até o dia 15 de dezembro.
Apesar das dificuldades impostas pela pandemia,
o aumento exagerado dos preços de equipamentos e
insumos, principalmente EPIs, alta do dólar, falta
de matéria prima nas indústrias, diminuição das
internações e de cirurgias, o ano foi muito positivo.
Foi de crescimento e união entre as equipes. Foi um
ano de desafios e superações.
INOVAÇÃO - Alternativas e ações inovadoras
tiveram que ser postas em prática e cito uma, muito
simples, mas de um significado enorme, que foram
as ¨visitas virtuais¨ dos pacientes das UTIs, com
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seus familiares através de tablet, com apoio do
Programa de Humanização.
Por outro lado, mesmo diante do cenário de
incertezas causado pela Covid-19 em 2020, o
hospital continuou realizando melhorias e
investimentos, para continuar sendo excelência no
cuidado com as pessoas. Continuou com a reforma
da Unidade 700, especializada em internações
cirúrgicas, inclusive com aproveitamento do vapor
da caldeira do hospital, para aquecimento da água.
Outra área totalmente reformada foi
transformada em uma UTI Cirúrgica com 10 leitos,
o que totaliza 70 leitos de UTIs. Equipada com
monitores, respiradores e demais equipamentos e
mobiliário para seu perfeito funcionamento,
representou um significativo investimento para o
hospital.

Porém, o maior de todos em 2020 e pioneiro no
interior do estado, foi a instalação de uma Sala
Cirúrgica Híbrida, que consiste na união entre
Centro Cirúrgico e Sala para procedimentos de
intervenção não cirúrgica, associada a
equipamentos de imagem de alta definição.
O Hospital disponibiliza o que há de mais

moderno e inovador, proporcionando muita
segurança e precisão em procedimentos complexos. Ainda em novembro, o HCAA ampliou a
área física do seu Serviço de Reumatologia,
denominado Centro de Infusão em Reumatologia, e do serviço de quimioterapia, chamado
de IHO – Instituto de Hemato Oncologia.

Uma infraestrutura de referência, que inclui
desde atendimentos de urgência e emergência a
internação hospitalar e pronta para acolher e
fornecer um atendimento humanizado e de
excelência as pessoas com estas doenças.

Por trás de todas estas reformas, com o
desafio de prestar serviços com qualidade,
segurança e eficiência operacional, não
descuidamos da inovação tecnológica capaz de
promover mecanismos assistenciais mais
sustentáveis, como menor consumo de água e
energia elétrica, sistemas de ar condicionado,
iluminação, entre outros.
O NOVO ANO - Para 2021, continuaremos
com as reformas de nossa hotelaria, pois o
Caridade é um Hospital Centenário, iniciando
com a Unidade de internação 200, com 668 m2 e
na sequência a Maternidade e O Centro Obstétrico, com 806 m2. Em paralelo, enfrentaremos
um desafio enorme que é a construção de um
novo CME - Centro de Material e Esterilização.
Ao mesmo tempo também estimamos a
contratação de mais 100 funcionários,
dependendo da necessidade, para continuarmos
a oferecer um atendimento de qualidade e de
acolhimento. Em 2021 também teremos
algumas adequações de processos, para atender
a LGPD, pois o HCAA já trabalha com um nível
grande de sigilo e segurança dos dados.
Com a pandemia, observou-se uma mudança
importante no perfil das internações e comportamento da população, inclusive com o adiamento de procedimentos eletivos. Gerando
vários desafios para a sustentabilidade dos
hospitais e para subsidiar as estratégias institucionais de curto prazo.
A consolidação de dados atualizados também
é uma ferramenta importante para avaliar os
reais impactos da pandemia. Para 2021,
acreditamos já termos passado pelos piores
cenários em 2020, e esperamos a estabilização
da demanda do hospital. Tendência esta já
verificada nestes últimos meses, com uma taxa
de ocupação bem maior. O que estamos fazendo
é dar passos à frente. Estamos olhando o
presente e apostando no futuro. Esse será
sempre o nosso diferencial.
Para o Hospital, a pandemia foi um enorme
aprendizado, pois mostrou que sempre
podemos melhorar, que conseguimos nos superar, surpreender e sermos surpreendidos
positivamente com quem está ao nosso redor.
Foram várias iniciativas de todos os setores.
Também é uma lição de humildade, pois atingiu
o mundo inteiro.
Se pudesse sugerir, gostaria que os gestores
públicos avaliassem a saúde brasileira com
olhar de quem realmente quer resolver os problemas, tanto na questão de leitos disponíveis e
em número suficiente para a demanda brasileira, o acesso à saúde para todos em tempo
hábil, bem como a sustentabilidade dos hospitais, através de uma remuneração justa pelos
serviços prestados.
Em um ano aonde a SAÚDE foi o bem mais
valorizado, gostaria de desejar a todos um Natal
e Ano Novo que traga alegria aos corações e
esperanças de que em 2021 teremos um ano
para celebrar e viver melhor.

Na impossibilidade da presença dos pequenos,
seus pais receberam a premiação, com a
presença dos organizadores e da diretora

Um dos momentos mais sensíveis da celebração de Natal deste ano do Hospital de Caridade Dr Astrogildo de
Azevedo, na noite de 15 de dezembro (veja mais na página 1), foi a manifestação de Mariangela Marzari
Hickmann.
Antecedendo à fala dos médicos que também estão na linha de frente anticovid, e que a todos tocaram,
Mariangela emocionou os presentes, ela que foi, durante vários dias, atendida no “Hospital Alcides Brum”,
totalmente destinado aos pacientes da Covid-19.
Vale o registro do que disse a paciente, em texto por ela cedido, na íntegra. Acompanhe:
“Boa noite! Eu sou a Mariangela Marzari
Hickmann, tenho 60 anos. Meu pai tem 93, minha
mãe 87 e meu irmão 49. Todos nós tivemos Covid,
todos fomos internados no Alcides Brum. Eu estive
na CTI e fui intubada e extubada 2 vezes.
Sempre acreditei nos dons que Deus nos deu, mas o
de vocês que fazem parte deste complexo hospitalar,
transcende ao trabalho, são especiais. Chegamos
aqui doentes e carentes e vocês souberam nos
acolher com carinho e atenção.
Acredito em anjos e, para nós, aqui encontramos
anjos que têm asas no coração. São anjos que têm
suas famílias e que, ao saírem daqui sobrecarregados, com nossas aflições, entram em suas casas
e têm que abraçar e sorrir para suas famílias.
Eu aprendi muito com vocês. A ser mais humana. A
entender mais sobre acolher. A encorajar os outros
dizendo “tudo vai dar certo”, mesmo vendo no rosto
o abalo de estar num lugar e momento estranhos.
Aprendi a dar valor a meia gota d'água, quando na
CTI pedia, e tinham que me dizer “já vem”. Aprendi
a ser paciente porque às vezes tinha alguém
precisando mais do que eu.

A ideia foi lançada pelo Programa de
Humanização e prontamente encampada pela
Direção Executiva. E, assim, no corredor
principal do prédio histórico do Hospital de
Caridade Dr Astrogildo de Azevedo, foi instalado
o Painel dos Anjos.
Trata-se de uma forma simples, mas cheia de
sinceridade e emoção, de agradecer a toda a
equipe da instituição, que tem também sua
importância demonstrada para todos. E, claro,
tornou-se também o cenário de muitas fotos, por
funcionários, familiares e pacientes.

Tive muitas alucinações e, a partir delas, entendi
que ainda tenho muitas missões, que já estou
conseguindo realizar. Sei que somos finitos.
No dia 10 de outubro, ganhei alta e o doutor me
disse três coisas:
1. Tens que ajudar.
2. Tens que te afastar do serviço.
3. Já pode fazer uma nova certidão de nascimento.
Tudo isso ele me falou sorrindo, e eu feliz, mas
assustada, porque nesse momento eu entendi o que
realmente tinha passado. Enfim, estava viva.
Meu marido e meu filho foram me buscar. Pedi a
eles para passar na Mãe Rainha, no Santuário de
Schoensttat, no Santuário da Medianeira, e em frente
à sacada do apartamento dos meus pais, para vê-los
de longe. Olhei, agradeci e chorei muito.
Aprendi que não sei agradecer o bastante a meus
familiares, colegas e amigos.
Aprendi a olhar com os olhos do meu coração o
quanto sou grata pela torcida, orações e pela vida.
Então obrigada a todos pelo aprendizado que
Deus nos dá a cada oportunidade de vida. VIVA A
VIDA!”

Em circunstâncias e formato diferentes. Mas,
ainda assim, um evento que já se torna
tradicional no Hospital de Caridade Dr
Astrogildo de Azevedo não deixou de ser
realizado neste ano, embora as restrições
sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19.
Foi, enfim, a sexta edição do Concurso de
Desenho Infantil - promoção que visa envolver,
valorizar e inserir os(as) filhos(as) dos
colaboradores da instituição no ambiente de
trabalho dos pais.
Por conta do novo coronavírus, a edição 2020
aconteceu de forma diferente. Os livros físicos,
tradicionalmente disponibilizados pela
Biblioteca, o foram em estante digital. E mesmo
com todas as naturais dificuldades, oito foram os
inscritos, cinco na categoria de 5 a 7 anos e três
na de 8 a 10 anos de idade.
Com a palavra de incentivo da Diretora
Executiva, Angela Maria Perin, e a presença
apenas dos pais funcionários (para evitar a
aglomeração), todos os participantes foram
premiados, por seu esforço e dedicação, sem
falar na qualidade dos trabalhos, em simples
solenidade na manhã de 17 de dezembro.
Confira os inscritos/vencedores:

Categoria 5 a 7 anos
Antônia Riêta Teixeira, 7 anos, filha de
Nirlena Castilhos Riêta, Enfermeira do Serviço
de Oxigenoterapia Hiperbárica. Colaboradora
há 2 anos.
Enzo Garcia Souto e Lara Garcia Souto,
ambos 6 anos, filhos de Priscila da Silva Garcia,
Auxiliar da Central de Autorizações.
Colaboradora há 14 anos.
Gabriela Gubiani Maziero, 6 anos, filha de
Neli Teresinha Gubiani Maziero, Técnica de
Enfermagem da CTI Neo Natal. Colaboradora
há 19 anos.
Isabelle Feversani Zardin, 7 anos, filha de
Fernanda Feversani Colares, Enfermeira do
Setor de Higienização. Colaboradora há 5 anos.
Na ausência de Fernanda, foi representada por
Diogo Colares Severo, seu esposo, também
colaborador da Instituição.

Categoria 8 a 10 anos
Isadora Favero Ribas, 10 anos, filha de
Denise da Silva Favero Ribas, Técnica de
Enfermagem da CTI Neo Natal. Colaboradora
há 13 anos.
Júlia Severo Oliveira Gonçalves, 9 anos, filha
de Karine Severo Oliveira Gonçalves, Auxiliar
Administrativa do Setor de Internações.
Colaboradora há 6 anos.
Pietra Rigão Brasil, 8 anos, filha de Tatiana
Eggers Rigão Brasil, Enfermeira da CTI Neo
Natal. Colaboradora há 16 anos.

