
INFORMATIVO DO COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO

Como também é tradicional, o Complexo Hospitalar 
Astrogildo de Azevedo apresenta uma decoração 

especial para o Natal, de maneira a encantar aqueles 
que chegam à instituição, sejam colaboradores, 

pacientes, familiares ou convidados. Neste ano não 
foi diferente, como se pode ver no detalhe ao lado. 

Da mesma forma, um presépio que emociona a todos 
também foi elaborado na entrada da Policlínica 

Wilson Aita. É uma forma singela, mas carinhosa e 
cheia de emoção, para festejar esse momento singular.

O Complexo Hospitalar Astrogildo de 
A z e v e d o  r e c e b e u   o  p r ê m i o  d e  
Reconhecimento Institucional - oferecido 
pelo Sindicato da Indústria da Construção 
Civil de Santa Maria (Sinduscon). A entrega 
aconteceu na noite de 2 de dezembro. 
Na ocasião, o Provedor Pio Trevisan 
agradeceu a distinção e a distribuiu aos 
profissionais que aqui atuam. Os “heróis 
anônimos”, nas palavras dele. A íntegra da 
manifestação e outras informações estão 
disponíveis na Página 2 

Depois de um ano difícil  e da 
impossibilidade de atos presenciais, uma 
tradicional promoção do Complexo 
Hospitalar Astrogildo de Azevedo volta a se 
realizar: a Missa de Natal. 
Ainda com restrições sanitárias, mas já 
presencial, a celebração acontece no pátio 

central, na noite de 14 de dezembro, a partir 
das 20h, presidida pelo capelão da 
instituição, Padre Xico Bianchin.
Para ampliar o público, nesse momento 
singular de agradecimento e fé, haverá 
transmissão online de pelo menos três 
veículos distintos: as redes sociais do 

hospital (facebook.com/complexohospi-
talar), do jornal Diário (facebook.com/ 
diariodesantamaria) e do site do Diário 
(diariosm.com.br).
Além disso, a missa natalina será transmitida 
ao vivo pelas TVs Santa Maria (Canal 19 da 
NET) e Diário (Canais 26 e 526 da NET).
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Eder Campos Becker, Caroline Scherer Carvalho, 
Ismael Leandro Immig Rohte.

Osmar Pinto Mello, Sibele Medianeira de Mello da 
Silva, Marla dos Santos Lutz Barcelos. 

Angela Aparecida Cabreira Barreto, Daniele Bitencourt 
Dielo, Giane Toniasso Pozzebon, Thais Hayumy do 
Nascimento Antunes.

Adriana Aparecida Paust de Oliveira, Bruna de Souza, 
Thiago da Rosa Cardoso.

Everson Delfino Souza de Almeida, Nara Santos do 
Nascimento.

Dilvana Conceição Pereira dos Santos, Jenifer Hofmann 
da Silva, Suyan Souto Neves. 

Jane Margarete Costa, Conceição Diacui Gomes da 
Rosa, Elisa Correa da Silva, Adriene Santana Arrussul.

José João Geremia, Luciane de Castro Rodrigues, 
Alexandre Xavier de Freitas, Midian Graciela Salgueiro da 
Silva, Rubiana Veronica Goulart Rosa, Rodrigo Nascimento 
Gonçalves. 

Maria Leticia Fettermann da Silva, Tatiana Iunges 
Flores, Angela Cristina Machado Gonçalves, Fernanda 
Seibert, Julnara Kremer dos Santos, Lucas Kopp, Tatiane 
Pedroso Benites.

 - Leandro Trindade Portella, Silvia Maria Flores, 
Elizandra Barragam Lima Schmidt, Betania de Souza Bicca, 
Siliandra Kraetzig Machado, Juliana Bolzan de Pelegrini.

 - Raiane Schieffelbein Gelatti Keller, Eduardo Alves da 
Silva, Cibele Xavier Medeiros, Tamara Leonardi, Franciele 
Antonia Berger de Mello. 

Antonio Marcos dos Santos e Pamela Guimarães 
Siqueira.

Jaqueline Ramos dos Santos, Cintia Isabel dos Santos 
Martins Perico, Flavia Daiane Zambrano dos Santos, 
Alisson Alves Lopes.

Cleber Salva Mello, José Elizandro da Costa Ilha, 
Fabiane Teresinha Baumbach, Ricardo de Freitas Moreira.

Milton José Sangoi, Jessica de Lima Machado, Andreia 
da Silva, Janaina Maciel da Cruz, Carolina da Silva dos 
Santos, Jordana Reis Alves. 

Ceni Chicatto da Silva, Cristiane Batistello Barcellos, 
João Aires Marchioni Pilar.

Leticia Elizabete Salgado de Quadros, Mariane da Silva 
Barbosa, Edna Orquem Cardoso, Julia Fernandes Schmidt. 

Rubia Mara Campos, Leonel da Silva, Renata Flores 
Fontela, Nirlene Ferreira Gnoccato, Elyzandra Brunhauser 
Mello. 

Felipe Sodré Brum, Jaine Ketes Moraes, Gabrielle 
Larissa Gonçalves, Silvia da Silva Baldoni. 

Zenita Maria Piovesan Menezes, Jussara Terezinha 
Moro, Maria Alice Oliveira de Oliveira, Diego Michelon de 
Carli, Gina Elizangela Sutil Miranda, Israel Krentz 
Sant'Anna.

Maria Elizete Xavier Rossi, Vanusa Medianeira Quinto 
Gundel Schieffelbein, Narai Medeiros de Vargas, Juliana 
Cardoso Gonçalves dos Santos, Brayan de Andrade 
Fagundes, Cristiano Riquinho da Silva.

Odilo da Silva Cezar, Eliziane dos Santos Jesuino, 
Samara Faccin Tomazi.

Alessandra Farias Canabarro Schmidt, Crisiani dos 
Santos Pinto Pinheiro, Natani Paim da Silva. 

Priscila Franciele da Silva Lencina Mendonça. 
Izabel Cristina Conceição D'Avila, Juliana Altmann, 

Lucas Martins Dias. 
Rosane Muraro Teixeira, Gabrielle Paim Teixeira de 

Oliveira, Lucas de Figueiredo Rosa. 
Marisa Rodrigues da Rosa, Patricia Simone Paim de 

Vargas, Janete de Oliveira, Aline Cerezar Dalla Lana, 
Elizangela de Fatima dos Santos da Silva, Daiane Oliveira 
Machado, Tainá Dias Menezes de Moura.

Lenise Teresa Piovesan, Leticia Silmara Bender, Roselia 
Costa Ayres, Bruno Nascimento de Christo, Ana Paula 
Santos Correa Martins.

Claudio Roberto Vendruscolo Portella, Tais Moreira, 
Juliana Maidana de Mello.

Flavio Antonio Cardoso Domingues, Luiz Ernani Thies 
Maffioletti Junior, Marilza Londero de Almeida, Joice Pires 
Fernandes, Jessica Ozorio Lanes, Patricia Machado dos 
Santos.

O Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo 
recebeu, como outras organizações, o prêmio de 
Reconhecimento Institucional – oferecido pelo 
Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa 
Maria (Sinduscon). A entrega aconteceu na noite de 2 de 
dezembro. 

No momento em que recebeu o troféu, pela 
instituição, o Provedor Pio Trevisan proferiu palavras 
que a todos emocionaram, pelo reconhecimento 
oferecido publicamente (internamente já é conhecido) 
aos profissionais que aqui atuam. 

A seguir, o texto do discurso, na íntegra:

“Queridos amigos:
...O motivo que nos reúne hoje é um reconhecimento 

vindo do Sindicato da Indústria da Construção Civil de 
Santa Maria (o que muito nos honra e pelo qual agra-
decemos), pelo trabalho desenvolvido por nosso estabe-
lecimento no terrível período vivido na Pandemia.

Agradecemos esse gesto, mas essa conquista não é só 
nossa: foi trabalho árduo de muitas mãos de muitos 
profissionais incansáveis, que não tiveram o direito de 
se resguardar.

Chamamos a missão, ei-los na linha de frente, em 
campo de batalha lutando com o inimigo invisível, 
perigoso e cruel.

As armas usadas para enfrentar o inimigo foram a Fé 
e a Coragem, revestiram-se de luvas, aventais e 
máscaras.

Deixar suas casas, suas famílias e vir combater, lutar. 
Esse era o chamado contínuo.

Tornaram-se um exército, pronto e imbatível, porque 
dentro de cada membro da grande Equipe pulsava um 
coração ancorado em Deus.

Pio Trevisan recebeu o prêmio (no destaque) das mãos de dirigente do Sinduscon, 
junto com outros representantes da instituição

Não tinha mais jeito... Era a hora de DEUS, 
Carrega-vam a força e a certeza que a esperança ia 
falhar.

Colocaram o conhecimento, a competência, a 
habilidade científica e a capacidade profissional a 
serviço de todos que chegavam e todos que buscavam 
ajuda, pois o chamado era contínuo, quase ininter-
rupto, que os exigiu levando-os quase a exaustão.

Nos sentimos frágeis e impotentes muitas vezes, mas 
uma responsabilidade gigantesca nos chamava a 
prosseguir.

Muitas vezes dobramos os joelhos e unimos as mãos 
em prece porque todos nós sabemos que milagre... é 
especialidade de Deus.

Muitas vidas foram ceifadas, o que lamentamos 
profundamente.

Agradecemos nossos Heróis Anônimos, que 
formaram a linha de frente e levaram o Complexo 
Hospitalar Astrogildo de Azevedo a abrir janelas, 
portas, novos espaços, alterar caminhos, abrir o 
coração e estender as mãos a muitos, a todos que 
vinham de longe e de perto em busca de ajuda, de 
socorro, de oxigênio, de esperança e de Vida.

 “A essa Equipe formada por esses incansáveis 
profissionais, que no amplo campo da medicina e a 
todos os seguimentos que a complementam, deram o 
melhor de si, a eles ofereço esse troféu, essa 
Homenagem que nos é ofertada, esse título a nosso 
Hospital oferecido que é uma conquista alcançada 
pela soma de esforços e a dedicação de muitos, que 
vivem hoje a alegria de Dever Cumprido.

Grande abraço!
Que Deus nos Proteja Sempre e nos livre!
Que jamais se repita tamanho flagelo!”

DIREÇÃO DA AFHCAA - 
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo terá uma nova diretoria. Ela foi eleita (foto) 
no dia 12 de novembro e participaram 306 associados, dos quais 295 foram favoráveis à 
chapa única inscrita.

Agora você confere os novos dirigentes da AFHCA: farmacêutico Rafael Guterres dos 
Santos (Presidente), nutricionista Liciane Welter (vice-presidente), contadora Leonice 
Terezinha Catto (1ª tesoureira), enfermeira Diesse Teixeira Maciel (2ª tesoureira), 
enfermeira Juliana Lorentz Bettega (1ª secretária), gerente de suprimentos Elisandro da 
Silva (2º secretário). Compõem o Conselho Fiscal Flàvio Tadeu Porto Moreira (chefe de 
setor), Claudiomir Ruas (OPME) e Patricia Del Corte (balconista de farmácia).

A partir de 1º de janeiro, a Associação dos Funcionários do 



Um dos grandes nomes da medicina brasileira, especialmente na área 
de oncologia, Waldir Veiga Pereira, que dá nome à Unidade Oncológica 
do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, morreu na madrugada 
de 18 de dezembro. Ele tinha 82 anos, completados em 4 de fevereiro.

Sua importância é reconhecida por toda a comunidade médica e 
científica, foi fundador do serviço de oncologia e hematologia nos anos 
80. Também dá nome à Unidade Oncológica. Foi exatamente na 
reinauguração do espaço, na noite de 17 de julho de 2019, uma de suas 
últimas aparições com grande público, e onde foi feita a foto que ilustra 
esta nota.

Waldir Veiga Pereira é nascido na cidade de Arroio Grande, filho de 
uma família de oito irmãos. Morou com seus pais até concluir o ensino 
fundamental na cidade em que nasceu. O ensino médio foi cursado na 
cidade de Pelotas. Em 1960, Weiga Pereira ingressou na faculdade de 
Medicina da UFSM. Curso que concluiu no ano de 1965.

Foi nos Estados Unidos que o médico teve as experiências que 
determinaram a excelência nos serviços que ele, ao longo de sua carreira, 
prestou à cidade de Santa Maria. Lá, trabalhou na mais importante 
instituição de pesquisa clínica básica do mundo. Em um tempo mais 
curto, Waldir Veiga Pereira atuou na área de transplantes na maior 
instituição dos Estados Unidos, em Seattle.

Depois das experiências em território norte-americano, o médico retornou a Santa Maria e foi fundador do 
serviço de hematologia e oncologia da cidade. O médico Waldir Veiga Pereira recebeu o título de Doutor Honoris 
Causa da Universidade Federal de Santa Maria. O título vem engrandecer a carreira profissional e acadêmica do 
médico. Também é “Cidadão Benemérito” , título conferido pela Câmara de Vereadores, membro da Academia 
Sul-riograndense de Medicina e integrante do Conselho Diretivo do  Labimed.

Sua morte foi lembrada por todos os veículos de comunicação da cidade e qualificada, corretamente, como um 
dos mais importantes médicos oncologistas brasileiros e respeitado por toda a comunidade científica. 

No dia 12, a reunião multidisciplinar 
da Oncologia foi apresentada pelo 

médico João Paulo Franco

Foram seis, ao longo de novembro. Quatro deles chamados oficialmente reuniões multidisciplinares da 
Oncologia. Os outros dois, discussões de casos clínicos. Os primeiros acontecem às segundas-feiras; os demais, às 
sextas.

Todos, porém, com presença significativa dos integrantes dos corpos clínicos e de enfermagem, no auditório 
Monsenhor Cordenonsi, do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo.

A seguir você acompanha quais foram os assuntos tratados em todos eles, no mês passado.

Anticoagulação em TEV: casos para decisão multidisciplinar
Palestrante: Ariane Macedo, médica assistente da Cardiologia da 

Santa Casa de São Paulo, com moderação dos médicos Luiz Gustavo 
Thomé (Cardiologista e Diretor Clínico do HCAA) e Rafael Coelho 
(Chefe do Setor de Oncologia do Complexo Hospitalar Astrogildo 
de Azevedo).

Paciente feminina, 81 anos. Dor e Edema na hemiface direita
Apresentação: médicos Elder Denardin e Lucas Martino.

Tumores urológicos. Recorrência local do câncer de próstata pós-radioterapia 
Apresentação: médico João Paulo Franco.

Tumores de Mama. Manejo do Carcinoma Lobular Invasor 
localmente avançado

Apresentação: médico Rafael Coelho.

Colangiocarcinoma. Manejo de um tumor localmente 
avançado 

Apresentação: médica Ana Paula Agostini.

Neoplasias pulmonares: classificação histopatológica e nova 
abordagem do espécime dentro do Laboratório de Patologia 

Apresentação: médica patologista Alessandra S. Bastianello

CASOS CLÍNICOS
8 de novembro

29 de novembro

ONCOLOGIA
5 de novembro

12 de novembro

19 de novembro

26 de novembro

Foram cinco dias de treinamento para todos os 
integrantes. Palestra no dia 29 foi um desses atos

No dia 13 de dezembro acontece a posse de mais 
uma direção da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do Complexo Hospitalar 
Astrogildo de Azevedo.

Antes, dois episódios marcam a trajetória dos 30 
integrantes do organismo, dos quais 16 titulares e 14 
suplentes. Um é a própria eleição, que definiu metade 
dos participantes da CIPA (a outra metade é indicada 
pela direção), e que aconteceu em 12 de novembro. 

O segundo é o treinamento, que aconteceu em cinco 
sessões distintas, entre os dias 25 de novembro e 2 de 
dezembro, com palestras no auditório Monsenhor 
Cordenonsi.

Agora, todos estão prontos para cumprir as missões 
impostas à CIPA, na busca da prevenção dos acidentes 
de trabalho. Confira abaixo a relação de todos os 
integrantes da Comissão.

Comissão Interna De Prevenção De Acidentes
Titulares (Indicados Pela Provedoria)
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

Suplentes
Andreia Rodrigues De Oliveira - Enfermagem
Bruno Vinicius Kasper Quevedo – Arquivo Médico
Caroline de Oliveira Felipe – Enfermagem
Daiana Carvalho da Fonseca – Costura
Josué Rodrigues Neto - Internação
Luana Andieli Teixeira Saydelles - Contabilidade
Raquel Achterberg Da Silva - Enfermagem

Titulares (Eleitos pelos colaboradores)
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 

Suplentes
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

Na discussão do caso clínico do dia 
29, os médicos Elder Denardin e 

Lucas Martino foram os apresentadores



Se contam às centenas os interessados diretos 
ou mesmo os passantes ocasionais que se viram 
atraídos, os que tiveram a oportunidade de 
contar com os serviços especiais oferecidos pelo 
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, 
em parceria com a O2 Hiperbárica, do Serviço 
de Oxigenoterapia Hiperbárica da instituição.

Tudo isso aconteceu entre 9h e 15h, na sexta-
feira, 12 de dezembro, “Dia Mundial do Diabe-
tes”. Foram várias as ações de conscientização 
promovidas naquele dia, na Praça Roque 
Gonza-les, em frente ao HCAA. Como declarou 
à mídia a gestora Maria Aparecida Domingues 
Ferreira, o objetivo da ação era identificar as 
pessoas que tenham maior propensão ao 
diabetes.

Entre os serviços oferecidos, com a colabora-
ção de médicos e voluntários e apoio da Cruz 
Vermelha de Santa Maria, estiveram: 

- Aferição de pressão arterial e glicemia 

Durante cerca de seis horas, muitos serviços oferecidos na Praça Roque Gonzales, no Dia Mundial do Diabetes

capilar e orientações
- Orientação sobre a prevenção e tratamento 

do Diabetes
- Orientação sobre as complicações causadas 

pelo Diabetes: retinopatia diabética, nefropatia 
diabética, neuropatia diabética, pé diabético, 

infarto do miocárdio e acidente vascular, 
infecções, entre outras

- Cuidados com o “Pé Diabético”
- Cuidados com feridas
- Orientações sobre curativos e tratamento das 

feridas.

Urologista Áureo Duarte fez palestra 
para os colaboradores da instituição

Mais uma vez, o movimento 
“Novembro Azul”, ação mundial de 
prevenção do câncer de próstata e que 
é, entre as neoplasias malignas, causa 
de quase 30% das mortes de homens, 
foi devidamente lembrado no 
Complexo Hospitalar Astrogildo de 
Azevedo.

As ações foram coordenadas 
pelo Serviço Especializado 
e m  E n g e n h a r i a  d e  
Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) e pela 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Duas 
atividades distintas foram promovidas ao longo do mês. 

A primeira aconteceu na manhã do dia 11. Na ocasião, 
o médico urologista Áureo Felipe Norberto Duarte, no 
auditório Monsenhor Cordenonsi, palestrou para 
colaboradores da instituição, sobre “cuidados com a 
s a ú d e  d o  h o m e m  e  
prevenção do câncer de 
próstata”.

A segunda ocorreu no dia 
22. Na parte da manhã e da 
tarde, no térreo do prédio 
p r i n c i p a l  d o  H C A A .  
Colaboradores, familiares, 
pacientes, visitantes em 
geral foram abordados para 
uma conversa sobre a 
conscientização e colocação 
do laço azul em alusão à 
campanha.

Em 17 de novembro é comemorado 
o Dia Mundial da Prematuridade. 
Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o parto prematuro é 
aquele que acontece antes de 37 
semanas de gestação. E esse dia foi 
criado com o intuito de alertar sobre a 
crescente incidência dessa situação, se 
pensar em estratégias para diminuir 
suas taxas e informar sobre as 
consequências do nascimento 
antecipado para o bebê, sua família e 
para a sociedade.

O roxo simboliza sensibilidade e 
individualidade, características que 
são muito peculiares aos bebês prematuros. Além disso, o roxo 
também significa transmutação e mudança, ou seja, a arte de 
transformar algo em outra forma ou substância, assim como no 
desenvolvimento de um bebê prematuro.

Novembro Roxo é sobre isso: é sobre “acolher a vida e proteger o 
futuro”.

A Equipe Multi-
disciplinar da UTI 
Neonatal do Centro 
Hospitalar Astrogil-
do de Azevedo além 
de parabenizar a 
todos os Pequenos 
Grandes Guerreiros 
p e l o  s e u  d i a ,  
também fez uma 
homenagem a eles, 
como é possível 
conferir no conjun-
to de fotos.

Abordado, o médico Paulo Afonso Beltrame 
foi um dos que recebeu o lacinho relativo 

ao Novembro Azul


