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A saúde e o bem-estar dos pacientes, com a devida atenção aos 
familiares e demais visitantes, estão no topo das prioridades, no 
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mas, claro, outras 
questões também se impõem serem atendidas. Uma delas, igualmente 
na primeira prateleira das preocupações, é a segurança - dos 

Conheça o time (e o que ele faz) do Setor de 
Compras do Complexo Hospitalar Astrogildo de 
Azevedo.  Página 4

Foi na tarde de domingo, 2 de janeiro. Naquele momento 
nascia Heitor, com 3.750 gramas. Já no dia seguinte, 
ressonava feliz no colo de seus pais, a estudante de Direito 
Raquel Tormes (25 anos) e o Policial Militar Iury Rodrigues 
Froelich. Heitor foi o primeiro bebê de 2022 a nascer no 
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Que seja muito 
bem-vindo!

colaboradores e de todos quantos usam as dependências da instituição. 
É onde se inserem a Brigada de Incêndio e a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), que já articulam as atividades a ser 
desenvolvidas ao longo de 2022. 

       Mais detalhes nas páginas 2 e 3
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Elfrida Chaves Rodrigues, Tiago de Vargas Pereira, 
Beatriz Andrades dos Santos, Elisiane da Silva 
Nascimento.

Tiago Fassina Alves, Viviane Barcellos de Freitas, 
Leticia Martini Alonso, Franciele Silva Gonçalves, Brenda 
Mossatte Teixeira. 

Laura Emanuelli Pereira, Elisandra Medianeira 
Cassenote de Lima.

Barbara Martins de Carvalho, Ricardo Burger Pedrozo.
Fabricio Goulart Rossatto, Lisandra Silva dos Santos, 

Silvia Maria de Almeida Lamarque, Luiz Felipe Correa 
dos Santos, Larissa Dias Gonçalves.

Vera Rezer, Renan Quadros de Almeida.
Jorge Marion Soares Leites, Angela Maria Correa da 

Costa, Maria Suzane Martim da Silva. 
Elaine de Azambuja Barroso, Cleres Lisiane Rieder, 

Elisiane Mota da Silva de Castro, Thais Weber Schmidt, 
Daniela Silva Ayala, Franciele Oliveira da Rocha, Cezar 
Augusto Macedo Marques.

Lisiane Terezinha Brum Lopes, Diane Prado Pontes, 
Ingrid Stein da Silva, Janaina do Nascimento Dornelles, 
Fatima Medianeira da Rosa da Silva. 

Gessica Dalla Lana, Karen Cristine Kogos do 
Nascimento, Andriele de Campos Pereira.

Roselaine Gertner, Taline Oliveira de Carvalho, 
Cristiane Pohlmann Kurtz, Dione Peterson Ozorio 
Morozine, Francielle Simões Pires da Silva, Andressa 
Ribeiro de Arruda.

Cristiane da Luz Machado Rodrigues, Aldemiria de 
Bittencourt Kontzen, Marlize Machado Pereira, Crisiane 
Massoli Moreira. 

Zeli Tereza Kolbe, Itaiane Francielle Martins dos 
Santos Seeger, Quelen Fonseca Teixeira, Patricia 
Muletaler Ercolani, Alexandre Lazzarini Machado, Luis 
Gustavo Ortiz Silva, Mateus Rapetti Basso.

Beatriz Terezinha Freitas de Andrade, Marla Horn, 
Marisa Aguiar da Silva, Alexandra dos Santos Machado.

Rosani Eli Pagnossim, Roselaine Duarte Trindade, 
Patricia Tuchtenhagen.

Alessandra Possamai, Franciele Bandeira Dornelles, 
Francielli Farias Faviero dos Santos. 

Maira Beatriz Soares de Oliveira, Gabriela Silva da 
Silva, Pamela Indutati Santos da Silva.

Fabiana Oliveira da Costa, Carine Fatima Belmonte, 
Mauricio Busnello, Denise Gonçalves Schir Mello, 
Fernanda Lencina de Lima, Lucivania de Jesus Souza, 
Mylena Michelon Mendes da Silva, Ellen Hosana 
Graciano Xavier. 

Valcenira Almeida de Oliveira, Karen Nadir de 
Oliveira Rodrigues, Elisangela Sobrera dos Santos. 

Marcelo Souza Pinto, Juliana de Barros Barbosa, 
Luciana Diez Beck, Liziane Missio Dalla Favera, Isabel 
Cristina dos Santos Hundertmarck, Dirlei da Silva, Giulia 
Limana Guerra. 

Claudiomir dos Santos Ruas, Priscila Ariane 
Barichello, Lia Mara Pedroso Silva, Felipe José de 
Azevedo, Samantha Flores da Rosa.

Carlos Leandro Machado, Rodrigo Ilha Cabral, 
Thaliana Canabarro Severo, Daniela Ramos Pinheiro, 
Lilian Carla Alfonso dos Reis, Caroline Haselein Flores.

Thiago Araujo, Iara Virginia Ames, Luciani 
Medianeira da Silva Moretti Mello, Mariana Bessa Gaiger.

Reni dos Santos de Almeida, Aline dos Santos Freitas, 
Cleci Rafaela da Silva Flores, Franciele de Lourdes Vieira 
Borges, Tristan Willian Gassen de Almeida. 

Mayara Oliveira de Campos, Leniara Matheus 
Cardoso. 

Bernardete Schneider dos Santos, Lilian Rosa da Silva, 
Luciane Saraiva Fagundes, Pedro Guilherme Magaine 
Torri Brum, Bruna Razzera Machado, Diego da Silva 
Alves. 

Liana Pinheiro dos Santos Marques, Silvane Castro dos 
Santos, Alexandra Rodrigues Silveira. 

Marines Lago de Araujo, Leticia Machado de Oliveira, 
Leonardo Londero Jacobi, Paula Janaina Gonçalves, 
Vanusa Sanson Kiefer, Elisangela de Fatima Jose 
Machado, Andreia Elizete Almeida Yahnke.

A Brigada de Incêndio é um grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, treinadas e 
capacitadas para atuar na prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e prestar os 
primeiros socorros, dentro de uma área preestabelecida.

A principal importância da manutenção de uma Brigada de Incêndio está relacionada ao tempo 
de resposta a ocorrência de um sinistro. No momento que acontece um princípio de incêndio, por 
exemplo, os funcionários do setor são os primeiros a ter contato com o evento. 

O tempo necessário para avaliar a gravidade 
do evento, fazer contato com as forças de 
segurança (como Corpo de Bombeiros, por 
exemplo), deslocamento e início das ações de 
combate pode ser insuficiente para evitar as 
consequências catastróficas de um incêndio. 

O princípio de incêndio ao encontrar materiais 
combustíveis e condições para sua propagação, 
alastra-se de forma extremamente rápida, 
tomando grandes proporções em questão de 
minutos, destaca Rosito Borges, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho do Complexo Hospitalar 
Astrogildo de Azevedo.

Portanto, a presença de pessoas treinadas em 
todos os locais de trabalho é um diferencial na 
redução do tempo de resposta ao sinistro e 
consequentemente na efetividade das ações. 

Mais do que uma exigência formal da 
legislação de prevenção e proteção contra 
incêndios do Estado do Rio Grande do Sul,, a 
formação e manutenção de uma Brigada de 
Incêndio é uma ação prevencionista crucial na 
segurança tanto de trabalhadores quanto de 
clientes.

Não é por acaso, claro, que a instituição 
mantém a sua, com todos os cuidados e 
treinamentos adequados.

Treinamento é fundamental para a ação dos brigadistas da instituição, 
que podem ser acionados em caso de necessidade



A Gestão 2022 da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), do Complexo 
Hospitalar Astrogildo de Azevedo, que tem como Presidente a Enfermeira Cristiane Coelho da 
Silva Dias, e empossada em 13 de dezembro, inicia com grandes desafios, principalmente diante 
das mudanças de cenários decorrentes da pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, e suas 
consequências. 

Uma delas será o retorno de atividades presenciais como as relacionadas a duas importantes 
situações. 

Entre elas está o Movimento Abril Verde - para conscientização sobre a segurança e saúde no 
trabalho e que é baseado em duas datas relevantes.  A primeira é 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. 
A segunda, 28 de abril, Dia Mundial da Segurança e Saúde no trabalho em memória às vítimas de 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho). 

A outra situação que se pretende seja presencial é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (SIPAT).

Além disso, é possível destacar também a participação da CIPA nos movimentos Outubro Rosa 
e Novembro Azul, com ações de conscientização junto aos funcionários e clientes da instituição, 
além de campanhas relacionadas à prevenção da AIDS, Covid-19 e diabetes, entre outras.

Da mesma forma, a CIPA atua também em conjunto com o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). Essa sinergia acontece em ações de 
preservação da saúde do trabalhador, no reconhecimento e avaliação de riscos ambientais, bem 
como na promoção de atividades relacionadas a qualidade de vida. 

De acordo com o Engenheiro de Segurança, Rosito Borges, a Comissão está empenhada em 
desenvolver atividades voltadas para saúde mental do trabalhador no cenário de pandemia 
enfrentado pelo setor de saúde, principalmente.

Depois da eleição de 12 de novembro e do 
treinamento acontecido entre os dias 25 
daquele mês e 2 de dezembro, com palestras 
no auditório Monsenhor Cordenonsi, enfim 
foi empossada em 13 de dezembro a nova 
composição da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) do Com-
plexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. 

Liderado pela enfermeira Cristiane 
Coelho da Silva Dias, o grupo, desde então, 
se encontra em plena atividade e já 
programa, como você leu no outro texto 
desta página, o que poderá acontecer ao 
longo do ano.

A seguir você confere a relação completa, 

Atividades como o Abril Verde e o Outubro Rosa, 
com ações presenciais, são objetivo para 2022

com todos os integrantes da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA)

Cristiane Coelho da Silva Dias - Presidente
Camila da Silva Trindade - Enfermagem
Jeferson Mauricio Almeida da Silva - 

Enfermagem
Jenifer Hofmann da Silva - Medicina do 

Trabalho,
Joseane Schlottfeldt Saurin - Central de 

Autorizações
Liziane Arruda Bastos - Policlínica
Luciele Melo da Rosa Barros - Enfermagem
Rodrigo Cuti Guerra - Portaria

Titulares (Indicados Pela Provedoria)

Cristiane Coelho da Silva Dias e os demais integrantes da CIPA foram empossados em 
13 de dezembro e, desde então, já trabalham pela prevenção dos acidentes de trabalho

Suplentes

Titulares (Eleitos pelos colaboradores)

Suplentes

Andreia Rodrigues de Oliveira - Enfermagem
Bruno Vinicius K. Quevedo - Arquivo Médico
Caroline de Oliveira Felipe - Enfermagem
Daiana Carvalho da Fonseca - Costura
Josué Rodrigues Neto - Internação
Luana Andieli Teixeira Saydelles - Contabi-
lidade
Raquel Achterberg da Silva - Enfermagem

Edenilton da Silva Costa - Vice Presidente 
Gabrielle Larissa Goncalves 
Gessi da Silva Amaral 
Joel dos Santos Abreu 
Joseli Medianeira Cassenotti Dotto 
Camila Rocha Crossetti 
Aldemiria de Bittencourt Kontzen 
Leonel da Silva 

Jocelane Aparecida Cassenotti da Silva 
Daniela Silva Ayala 
Adriano Escobar Lencina 
Alexandra Rodrigues Silveira 
Fabio da Silveira Portella 
Silvana Saidelles Machado 
Leticia Santos da Silva

...



Um time enxuto e eficiente compõe o Setor de Compras da instituição: a gerente 
Claudia Dias Canabarro (no canto direito), além de Pedro Antônio de Pelegrine, 

Carlos Leandro Machado, Bruna Rocha Saidelles, Fabiana Oliveira da Costa, 
Giovana de Oliveira Fenalti, Marla Horn (fora da foto), Diogo Colares Severo, 

Cátia Fighera, Cezar Renan Culau e João Paulo da Silva Machado

Nunca param de chegar, ainda bem, manifestações de pacientes e/ou seus familiares. 
Normalmente, surgem através da Ouvidoria. E, como regra, são elogios a algum procedimento ou 
atitude dos profissionais ou mesmo dirigentes da instituição. 

São como os que você vê na imagem que ilustra este material, e que, inclusive, traz uma situação 
que teve triste desfecho: o falecimento da aposentada Maria Ines Silva Flores, 74 anos. Esteve 
internada entre os dias 8 de agosto e 2 de novembro, data em que faleceu. A reação da família você 
mesmo confere.

Mas há outros casos. Um deles você vê abaixo. É o feito por Clara Germano Neto, internada 
entre setembro e outubro de 2021 e que o encaminha ao setor de enfermagem inicialmente, mas 
depois é extensivo a todos os demais profissionais. Confira a correspondência recebida pelo 
HCAA: 

“Meu nome é Clara e gostaria de deixar registrada a minha experiência durante a internação na 
Unidade 600 do HCAA.

É bastante difícil pra mim estar numa situação de vulnerabilidade, ser cuidada pelos outros, mas 
foi a equipe de enfermagem da Unidade 600 que me ensinou o conceito de excelência do cuidado. 

Palavras podem soar pouco significativas diante da vivência, mas aquelas profissionais 
tornaram meu pós-cirúrgico uma experiência de sucesso, deixando “meu baixo limiar de dor” 
apenas como um coadjuvante na trajetória. 

Se no nosso país a Enfermagem vive uma desvalorização social e cultural histórica, eu quero que 
aquelas pessoas - e a gestão hospitalar também - saibam: vocês me salvaram todos os dias. 

Sonho com o dia em que toda pessoa que passe por uma internação hospitalar tenha uma equipe 
de enfermagem padrão Unidade 600, ou seja: seja respeitada, bem atendida tecnicamente e 
amorosamente acolhida através da voz. 

Sintam-se homenageadas, profissionais da U600, eu nunca vou esquecer do que vocês me 
entregaram. Com amor, Clara.

Estendo minha satisfação às profissionais da alimentação, fisioterapeutas e equipe de 
higienização. Gostaria que esse agradecimento chegasse a todos.

Clara Germano Netto”

Unidade 600

todos os setores realizam seus 
pedidos através do sistema.

Falando-se de ferramentas, 
partiu-se da máquina de escre-
ver, ao aparelho de fax, após as 
impressoras multifuncionais e 
hoje a disponibilidade de 
WhatsApp corporativo, possi-
bilitando agilizar e registrar 
todos os passos de qualquer 
solicitação, como alternativa.

Nos diversos relatórios 
disponíveis é possível rastrear 
todas as cotações e compras 
real izadas .  Informações  
importantes e que demonstram 
a responsabilidade e credibili-
dade das atividades desenvol-
vidas pelo setor.

A instituição e os integran-
tes da área se orgulham da 
cultura de comprometimento e 
“Negociação” dos colabora-
dores, deixando a expressão “Setor de Compras” 
apenas como nome. Busca-se sempre a melhor 
condição para cada necessidade.

Para isso a importância de entender e buscar 
conhecer as necessidades dos clientes, para obter a 
melhor solução, no menor tempo e melhor 
negociação.

Também o Setor teve seu papel importante 
durante a Pandemia. A busca de medicamentos e 

materiais, com usos diferenciados, foi um desafio 
enfrentado com sucesso.

Hoje já retornando a normalidade, o trabalho se 
mantém, acompanhando o ritmo das demais 
atividades da Instituição. 

Para fechar: o trabalho no Setor de Compras 
inicia com a solicitação e encerra com a entrega e 
faturamento do produto ou serviço corretos, e 
principalmente pela “satisfação dos clientes”.

Como já ocorreu com outras áreas da 
instituição, desta vez o Informativo apresenta a 
todos o Setor de Compras. Trata-se de atividade 
fundamental ao funcionamento pleno e faz todo 
sentido a sua presença numa organização do porte 
do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo.

O Setor de Compras, ano a ano, vem agregando 
melhorias, trazendo retornos positivos, não só 
financeiros como de suporte aos demais setores do 
hospital, no atendimento ao paciente.

Há cerca de 30 anos passados, atuavam no setor 
dois compradores e um motorista. Hoje, são 10 
colaboradores, sendo:

Gerência: Gestão do setor, imobilizados e 
contratos

Supervisores de compra de farmácia: 
medicamentos e materiais 

Material cirúrgico/OPME: orçamentos, 
pedidos e faturamento 

Consumo de almoxarifado, nutrição, 
informática, lavanderia  

Obras/reformas, consumo do setor de 
manutenção e patrimônio

Compras diversos setores em geral
Motoristas
Mudanças significativas foram acontecendo ao 

longo do tempo. Utilizava-se o telefone e fichas de 
prateleira para controle de estoque e compras. 
Inicialmente houve a implantação do Sistema de 
Compras pela Tecnologia de Informação, 
integrando almoxarifado e farmácia, para 
realização de pedidos ao setor de compras. Hoje 


