As mudanças que chegam
com a maturidade
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Começamos mais um ano com a disposição de levar adiante
nosso trabalho em prol da saúde e qualidade de vida, intensificando o relacionamento com a sociedade, marca registrada da
Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande
do Sul – Afpergs, e suas instituições: Hospital Ernesto Dornelles
(HED), Hospital de Caridade São Jerônimo e Verte|Saúde.
Como tradicionalmente acontece, informamos nesta primeira
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edição do ano mais uma formatura de Residentes Médicos no
HED, o que muito nos gratifica por manter viva e reconhecida uma de nossas inovações: primeiro hospital privado do Estado a contar
com um programa de Residência Médica.
Com o mesmo espírito, divulgamos

A cultura de
segurança do
cliente/paciente é
um diferencial para
o mercado

na Revista Saúde nossa cultura de segurança do cliente/paciente, diferencial de qualidade para o
mercado, corpo clínico, colaboradores e serviços parceiros.

As mudanças
hormonais da
maturidade

Incidentais e, muitas vezes, assintomáticos, os

de alternativas e estratégias, desde a observação, a

meningiomas são os tumores mais frequentes que

remoção cirúrgica e, em alguns casos selecionados,

acometem a base do crânio. Originados nas menin-

tratamentos com radiocirurgia e radioterapia estere-

ges – tecidos que revestem e protegem o sistema

otáxica fracionada”. E mais: mesmo que haja retirada

nervoso central, em geral são benignos, e acontecem

cirúrgica total do tumor, é muito importante o moni-

principalmente em pessoas de meia-idade e idosos,

toramento posterior, garantindo o necessário acom-

com prevalência em mulheres.

panhamento clínico.

Saúde

Editorial

O que são os meningiomas?

Ano para avançar
em saúde

O neurocirurgião Carlos Eduardo da Silva, coordenador do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do
Hospital Ernesto Dornelles, observa que “os menin-
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giomas são tumores benignos em cerca de 80% dos

O que são meningiomas?
Ações do Pró-Saúde Social

casos, considerados como de grau I, sendo em 12 a
17% de grau II (intermediário) e em torno de 3% dos
casos são malignos (grau III)”. Ele adverte, porém,

Prevenção da febre amarela

que “o comportamento biológico do tumor e sua evo-

A cultura de segurança do
paciente

suas localizações, tipos histológicos, alterações cito-

Eventos e projetos de responsabilidade social, de incentivo
a hábitos mais saudáveis para uma vida com mais disposição,
informações úteis e qualificadas sobre procedimentos e trata-

lução, dependem de uma série de fatores, tais como
genéticas e moleculares”.
Os meningiomas apresentam sintomas que são
praticamente inerentes a qualquer problema neurológico, isto é, alterações na visão e na coordenação,

mentos também fazem parte desta edição que abre 2017. Um

dificuldades de fala ou deglutição, dores de cabeça,

ano que, certamente, será proveitoso e de muitos avanços no

vômitos, perda de força e sensibilidade. Segundo o

setor saúde!

neurocirurgião, “o tratamento pode incluir uma série

Neurocirurgia no HED

Decio Francisco Scaravaglione
Diretor-Presidente da Afpergs

revistasaude@hed.com.br
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O Serviço de Neurocirurgia e Cirurgia da Base do Crânio do HED
trabalha com as melhores ferramentas disponíveis para o tratamento dos
meningiomas. Além de todo o equipamento disponível para a realização
dos acessos cirúrgicos para o tratamento de todos os meningiomas,
conta com o apoio do Serviço de Eletrofisiologia Transoperatória, que
realiza a monitorização dos pacientes durante a remoção dessas lesões,
elevando a segurança e a preservação das funções neurológicas. O Serviço
de Neurocirurgia estuda, desde 2013, a análise citogenética desses
meningiomas, o que ajuda a definir o comportamento biológico desses
tumores e seus prognósticos.
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Emergência do HCSJ
Referência para quinze municípios da Região Car-

A coordenadora explica que o atendimento segue o

bonífera – cerca de 210 mil pessoas –, o serviço de

protocolo de “classificação de risco”, ou seja, conforme

Emergência do Hospital de Caridade São Jerônimo

a gravidade dos casos. “Temos a sala vermelha, com

presta atendimento 24 horas em emergência clínica e

dois leitos para atendimento de parada cardiorrespira-

pediátrica, mantendo a média mensal de 4 mil clien-

tória, politrauma e pacientes graves, e a sala laranja,

tes/pacientes. A coordenadora do serviço, Dra. Ale-

com quatro leitos para manejo de pacientes críticos,

xandra Daniel, descreve a estrutura: “Contamos com

todos com monitores e ventiladores mecânicos moder-

uma equipe treinada e capacitada para atender esta

nos e adequados para assistência desses pacientes até

demanda de toda região. A estrutura é composta por

a transferência destes para leito de UTI.” Ela esclare-

uma área de acolhimento e triagem, área de inalação

ce, ainda, que “a classificação de risco é dividida em

e medicação, salas de observação masculina e femini-

cinco níveis de gravidade: vermelho, laranja, amarelo,

na com seis leitos”.

verde e azul, sendo que a grande maioria dos atendimentos ocorre nas faixas verde e amarela, urgências

Clube de Benefícios
Verte|Saúde - Afpergs

Verte|Saúde na
Redenção

O Clube de Benefícios é um programa de

No dia 28 de janeiro, no Parque da Re-

relacionamento que oferece descontos e van-

denção, a Verte|Saúde realizou o evento

tagens exclusivas através da parceria com

#ébomVerteaqui.

empresas em diversos segmentos.

A equipe de enfermagem e a do SESMT

Beneficiários da Verte|Saúde têm à sua

prestaram serviços ao grande público in-

disposição toda uma rede de estabelecimen-

teressado, realizando mais de 500 aten-

tos comerciais que oferecem serviços de

dimentos.

qualidade por um preço diferenciado. São
instituições de ensino, farmácias, estéticas,
academias, óticas, além de uma carteira de
profissionais em diversos ramos da prestação
de serviços.
Para ter acesso aos descontos, basta apresentar seu cartão Verte|Saúde aos parceiros.

Afpergs

Afpergs

Qualidade e estrutura na

O evento ofereceu teste glicêmico, verificação da pressão arterial e do índice de massa corporal,
além de orientações de saúde. De acordo com o Ministério da
Saúde, 17 milhões de pessoas sofrem de pressão alta e 12
milhões têm diabetes. O dado mais alarmante: 82 milhões de
brasileiros apresentam o IMC igual ou superior ao indicado,
totalizando 36% dos usuários de planos de saúde.

e emergências clínicas na sua maioria. Temos alguns
atendimentos de trauma com particularidades do interior como picadas de cobra, acidentes domésticos
como queda de alturas, acidentes com equipamentos
de utensílios utilizados no campo com ferimentos graves, assim como acidentes automobilísticos provindos
da rodovia mais próxima, a RS 401”.

Boas perspectivas para 2017
Há sete anos atuando no HCSJ – aliás, hospital onde
nasceu, Dra. Alexandra tem paixão pela Emergência
desde a Faculdade de Medicina. “Imaginem a felicidade quando recebemos os respiradores e, recentemente, o aparelho de ecografia para uso à beira do
leito. Por isso, afirmo que é possível, sim, prestar um
atendimento adequado e de qualidade à região, mesmo que no interior.” Sendo assim, ela tem expectativas
positivas para 2017: “Pretendemos ter um grande ano
de desenvolvimento e crescimento na instituição, nos
preparando para um novo hospital com a abertura da
nova área e ampliação de leitos clínicos”.

Coordenadora da Emergência, Dra. Alexandra Daniel
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Atenção e acompanhamento
“Agradeço pela atenção e
acompanhamento durante a internação de meu pai, Waterloo
Simor. Manifesto agradecimentos às equipes de enfermagem
e técnicos de todos os turnos e,
também, aos funcionários administrativos do 10º andar. Especial
agradecimento ao Dr. Felipe Breda, por toda a dedicação.”

Esquadrão da Alegria:

riso e bom humor
Há um ano, a alegria contagia os corredores do HED.
Clientes/pacientes, familiares, médicos, colaboradores e
parceiros do Hospital têm convivido com o bom humor e as
brincadeiras do Esquadrão da Alegria, grupo de voluntários
que atua para levar, através da figura universal do palhaço, alegria e momentos
de descontração ao am-

Waterson Simor – IPERGS/
Afpergs

biente hospitalar, em um
processo

Tratamento Nota 1000
“O HED tem tratamento nota
1000! Corpo médico e de enfermagem maravilhoso, não vou
citar nomes para não deixar ninguém de fora. Só posso dizer uma
coisa: muito obrigado pessoal e
parabéns Ernesto Dornelles, por
ter uma equipe tão formidável de
médicos, enfermeiros e técnicos.
Vocês são o que o Brasil precisa.
Parabéns!”
Celso e Liz de Oliveira – IPERGS

Eficiência e carinho
“Sou filha da paciente Deolinda
Rosa de Oliveira. Quero agradecer
e elogiar o trabalho eficiente e carinhoso dos colaboradores deste
hospital. Meu pai tem 87 anos e
foi visitar minha mãe na UTI. Com
carinho e dedicação, os funcionários prepararam o ambiente para o
encontro romântico do casal casados há 57 anos. Minha mãe estava
inconsciente e em aparelhos. Instalaram ambos confortavelmente,
e ele a tocava e falava palavras de
amor e carinho; posteriormente,
ela melhorou e foi para o quarto.
Agradeço a Deus, ao hospital e às
equipes de todos os setores. Deus
abençoe a todos”.
Noemi Oliveira Terra Dias –
Verte|Saúde
Cartas enviadas ao Serviço de Apoio
ao Cliente – SAC – sac@hed.com.br
- Fone: (51) 3217-8500
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transformador

de humanização.
Idealizada pela Comissão Pró-Saúde, a parceria
com o grupo de voluntários tem o objetivo de aliviar a tensão e o estresse
gerados por uma internação

hospitalar.

Inserido

nas mais modernas tendências internacionais de humanização em saúde, o projeto somou 22 apresentações quinzenais nesse primeiro ano, com saldo mais que positivo.
“A recepção tem sido excelente, o que mais nos motiva a
manter esse trabalho, com parceria renovada para 2017”,
diz Daiane Wolk, coordenadora da Comissão.
Brincar em serviço. Essa é a essência do Esquadrão da
Alegria. O grupo tem como objetivo usar o riso como terapia
para minimizar as tensões do ambiente hospitalar. Atuando de forma voluntária, o Esquadrão teve início em dezem-

Ano Social no HED –
para quem precisa

2017 terá uma conotação muito especial no
HED: será o “Ano Social”, quando serão intensificados ações e projetos de responsabilidade social,
incentivando uma atitude cidadã e de voluntariado
junto ao público interno e à comunidade. O trabalho é organizado pelo Pró-Saúde Social, braço da
Comissão Pró-Saúde, a qual reúne profissionais de
variadas formações em atividades de informação e
incentivo a práticas positivas de saúde e qualidade
de vida. A Comissão é presidida pela Coordenadora de Comunicação e Marketing, jornalista Daiane
Wolk.

Ajuda

para o ICI para a aquisição de novos brinquedos. As oficinas de arte e o evento de Natal com a SPAAN também
propiciaram momentos de muita solidariedade. Criamos
a ação ‘Árvore dos Desejos’, reunindo um grupo de 25
idosas para confeccionar enfeites para a árvore de Natal
da casa de acolhida. Com fitas, colas coloridas, pincéis,
adesivos e muito entusiasmo e interesse, as participantes produziram suas próprias bolas de Natal, simbolizando cada uma um desejo para o ano de 2017”, relata.
Novos projetos
Atualmente, o Pró-Saúde Social está
desenvolvendo a campanha solidária

As frentes de ação são muitas: somam desde cam-

de arrecadação de tampinhas plásti-

panhas para arrecadar tampinhas que se concretizam

cas para a Associação de Cegos do Rio

em bengalas ou brinquedos para unidades pediátricas,

Grande do Sul (Acergs). A renda obtida

convivência com idosos através de eventos e arte, até

com a venda das tampinhas será rever-

orientações educacionais e de vida para crianças em si-

tida na compra de bengalas, utilizadas

tuação de risco. Onde há necessidade de ajuda, a Co-

na Oficina de Orientação e Mobilidade da entidade e,

missão Pró-Saúde Social do HED está lá.

também, doadas a deficientes visuais que não tenham

Daiane observa que as ações já desenvolvidas junto
ao Instituto do Câncer Infantil (ICI) e à Sociedade Porto-

Ação Social

Parceria

Clientes Hed

condições de adquirir uma bengala. Já foram arrecadados mais de 450 quilos de tampinhas.

-Alegrense de Auxílio aos Necessitados (SPAAN) foram

Outro projeto a ser consolidado neste ano será de-

muito valiosas, tanto para as instituições como para os

senvolvido com o Centro Diaconal Evangélico Luterano

voluntários: “No ano passado, recolhemos mais de 140

(Cedel). São crianças e adolescentes em situação de vul-

quilos de tampinhas, doações de colaboradores, pacien-

nerabilidade, que necessitam de voluntários para atua-

tes e da comunidade em geral, que foram entregues

rem como instrutores de informática, noções de higiene
e orientação sexual, entre outros assuntos.

bro de 2008, quando realizou sua primeira visita no Hospital Universitário de Santa Maria. Expandindo sua área de

Vamos ajudar?

abrangência, hoje está levando sua alegria também a Porto
Alegre e Canoas, por meio de 60 integrantes que atendem
a oito hospitais.

Uma atitude solidária costuma beneficiar muito a quem ajuda e, às vezes, uma simples ação

Os membros do Esquadrão da Alegria são profissionais

faz diferença para quem precisa. Se quiser doar

das mais diversas áreas e idades, os quais, após criterio-

tampinhas, os pontos de coleta estão localizados

so processo de seleção, passam por periódicas oficinas e

nas recepções central, lateral e da emergência,na

treinamentos, até se tornarem “Doutores Besteirologistas”,

farmácia Agafarma (térreo) e na cafeteria Dom

levando o riso e a descontração a quem está enfrentando
momentos difíceis.

Ações do Pró-Saúde Social

Gioanni (2º andar).
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A cada edição, uma visão

Vida Total

abrangente de saúde e vida!

Mudanças hormonais:
ciclos naturais da vida
Nossa vida se desenvolve em ciclos, cada um com
suas características e desafios. Crises, alegrias,
obstáculos e aprendizados fazem parte desse
processo, assim como alterações físicas, psicológicas
e emocionais que vão moldando nossa forma
de interagir com o mundo. Quando atingimos a
maturidade e conforme vamos envelhecendo, com
o natural passar do tempo, ocorrem mais mudanças
e uma delas é a hormonal, quando o organismo vai
deixando de produzir hormônios. É a menopausa para
as mulheres e chamada andropausa, para os homens.
Mais um estágio da vida, a ser vivenciado com
positividade e autoestima!

A médica explica que, através da história, muitas
condições físicas e mentais foram atribuídas à menopausa: “Porém dados atuais têm mostrado que o
aumento dos sintomas e problemas da mulher neste
período reflete circunstâncias sociais e pessoais e não
somente eventos endócrinos do climatério e menopausa”.

de uma escada, é definido pela Organização Mundial

Segundo o urologista Marcus Falcão Bohmgaren, “o termo
andropausa é inadequado e biologicamente incorreto, uma
vez que o homem, ao contrário da mulher que apresenta
falência da produção hormonal, produz hormônio masculino
por toda a vida”.

vocar uma
mudança
na imagem
que

a

mu-

lher tem de si,
levando-a à insegurança e ansiedade.”

Ela ressalta que o climatério não é uma doença
e sim uma fase natural da vida da mulher, e muitas
passam por ela sem queixas ou necessidade de medicamentos: “Outras têm sintomas que variam na sua
diversidade e intensidade. No entanto, em ambos os
casos, é fundamental que haja, nessa fase da vida, um
acompanhamento sistemático visando à promoção da

“O climatério, palavra grega que significa degrau

E na andropausa, o que
acontece com o homem?

saúde, ao diagnóstico precoce, ao tratamento imediato dos agravos e à prevenção de danos”.

Por isso, é bom estar atento ao fato de que tais
fatores, aliados a predisposições biológicas ou problemas de ordem subjetiva e social, podem evoluir

cia e acontece geralmente em torno dos 48 aos 50

da interrupção dos ciclos menstruais, as mulheres nes-

anos de idade. É aquele ponto no tempo em

sa fase podem apresentar aumento das taxas de co-

que ocorre uma cessação permanente da

lesterol, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus,

menstruação.” A observação da gineco-

neoplasias benignas e malignas, obesidade, distúrbios

logista Rosilene Jara Reis pontua cla-

urinários, osteoporose e doenças autoimunes. Esses

ramente a menopausa como mais um

agravos, que não apresentam relação direta com a di-

ciclo da vida.

xo do normal, sendo que esse índice pode chegar a 26%
dos homens entre 70 e 79 anos, e 49% dos homens acima
dos 80 anos.

tomas clínicos e avaliação laboratorial. Entre os mais comuns
da DAEM, estão a diminuição do desejo sexual, a disfunção

escuta, acolham as queixas e estimulem a mulher a

erétil, alterações do humor e da atividade intelectual; fadi-

investir em si própria, no seu autocuidado e a valori-

ga, insônia, diminuição de massa muscular, perda de pelos
do corpo e aumento de gordura abdominal também podem

assegura a médica.

homens e mulheres. “A relação estabelecida entre mudental está associada à saúde. Além do fato concreto

homens entre 40 e 49 anos têm níveis de testosterona abai-

tenham esses aspectos em mente, qualifiquem sua

o protagonismo de sua história de saúde e de vida”,

conhecida depois de passados meses da sua ocorrên-

a mulher. O médico explica que aproximadamente 8% dos

atendimento dessas mulheres, sendo necessário que

Envelhecer significa, entre outras coisas, tornar

lher-beleza-juventude no imaginário da sociedade oci-

masculino com a idade, porém de forma mais lenta do que

O Dr. Marcus afirma que o diagnóstico é baseado em sin-

processo patológico que compreende a transição entre

A menopausa é um marco dessa fase, somente re-

O homem sofre uma diminuição dos níveis do hormônio

profissionais de saúde exercem importante função no

zar-se. Devem contribuir para que cada mulher exerça

mulher.

Masculino - DAEM.

Como identificar este distúrbio?

Mais um ciclo da vida
visível a passagem do tempo, que é inexorável para

ra de Urologia, é Distúrbio Androgênico do Envelhecimento

gradualmente para um processo de depressão. “Os

da Saúde como uma fase biológica da vida e não um
o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da

A nomenclatura correta, aceita pela Sociedade Brasilei-

ser listados. “No entanto, devemos registrar que estes sinais
e sintomas muitas vezes podem também acompanhar outras
condições clínicas, como depressão, algumas doenças neurológicas ou uso de determinadas medicações”, alerta.
Entre os fatores de risco para a DAEM estão a obesidade,

Alimentação saudável, balanceada, com
 muitas
frutas, legumes, verduras e proteínas

tabagismo, alcoolismo, síndrome metabólica-hiperlipidemia

auxiliam o organismo a superar as alterações

dicações. O tratamento indicado, conforme o médico, é a

hormonais.

reposição hormonal.

+ Diabetes Mellitus, sedentarismo e uso de algumas me-

minuição da função ovariana, podem, no entanto, pro-

Essas fases da vida de homens
 e mulheres
são normais. Embora

Autoestima, valorização da vida
 social
e da sexualidade também são

possam trazer algum desconforto,

componentes positivos para essa

são naturais do processo de

fase de maturidade.

envelhecimento.
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Nos últimos meses, notícias sobre casos de febre
amarela têm dominado os noticiários. Uma doença
que era considerada erradicada nas áreas urbanas
brasileiras desde os anos 1940, voltou a manifestar surtos no leste de Minas Gerais. O
infectologista Cezar Vinícius Würdig Riche, gestor do Serviço de Controle de
Infecção do HED, traz importantes informações sobre o tema:
O que é a febre amarela?
R - A febre amarela é uma doença febril
aguda, grave. Esta doença acomete humanos e animais, principalmente primatas.
Como é transmitida?
R - Essa doença pertence às arboviroses, ou seja,
doenças transmitidas por artrópodes – no caso, mosquitos. Qualquer pessoa pode adquirir a doença, mas
a sua transmissão não ocorre em contato de pessoa-pessoa. A febre amarela apresenta dois ciclos distintos
de transmissão: o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre,
em áreas florestais, os vetores da febre amarela são os
mosquitos Haemagogus e o Sabethes. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes
aegypti (o mesmo da dengue).
A febre amarela tem cura? Qual é o tratamento?
R - O tratamento é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente, que pode necessitar
de hospitalização. O paciente deverá permanecer
em repouso e fará reposição de líquidos. Devemos

evitar salicilatos (aspirina) e anti-inflamatórios, pois
estas medicações podem agravar o quadro clínico e
o risco de sangramentos.
Quais são os sintomas?
R - Os sintomas são febre alta (de até
7 dias de duração) com início súbito, cansaço, dor de cabeça, dor muscular – principalmente abdominal e lombar –, náuseas
e vômitos. É comum apresentar um breve
período de melhora, usualmente de 2 a 3
dias, então seguido de reinício do mal-estar,
icterícia (a pele e as escleras do olho ficam
amareladas), além de insuficiência do fígado
e dos rins, nos casos mais graves. O paciente também pode apresentar sangramento
pelo nariz e nas gengivas, mas podem ocorrer vômitos
com sangue ou diarreia – sendo essas as manifestações
hemorrágicas da doença.
Como podemos prevenir?
R - Existem algumas medidas, entre elas a vacinação
contra a febre amarela. É importante atentar que existem orientações específicas ou impedimentos para a realização desta vacina – em caso de dúvidas, questione o
seu médico. Para as pessoas que vivem em área urbana
com ou sem indício dessa doença, a eliminação de focos
do mosquito Aedes aegypti é fundamental. Para isso devemos eliminar reservatórios de água onde o mosquito
possa depositar seus ovos. Outras medidas preventivas
são o uso de repelente de insetos, mosquiteiros e roupas
que cubram todo o corpo.

Dermatologia é diferencial no Serviço

de Reumatologia

Saúde

Saúde

Febre amarela: conhecer para prevenir

René Cabrales

Às vezes, sinais e alterações na pele são o primeiro indicativo de doenças autoimunes. Devido a essa
proximidade entre especialidades, o Serviço de Reumatologia do HED passa a contar com atendimento
dermatológico, por meio da dermatologista Marina
Resener de Morais. É um diferencial que traz grandes benefícios aos clientes/pacientes, pois proporciona prognósticos e diagnósticos mais completos e
eficientes.
A Dra. Marina informa que a relação entre dermatologia e reumatologia é próxima, pois muitas doenças apresentam seus primeiros sinais na pele. “Além
disso, a dermatologia é complementar ao tratamento
reumatológico, quando determinados sinais cutâneos
são critérios diagnósticos de doenças e da sua evoluDermatologista Marina Resener de Morais

ção”, explica.
Ressaltando que as doenças autoimunes são a principal conexão entre as especialidades, a dermatolo-

aumentar a abrangência de diagnóstico, principal-

gista cita a psoríase, o lúpus eritematoso sistêmico,

mente nos casos iniciais com manifestações somente

a dermatomiosite, as vasculites e a esclerodermia,

cutâneas”, garante. Outro benefício importante aos

entre outras, como exemplos. “As doenças reumato-

pacientes é que, além de auxiliar no diagnóstico de

lógicas podem apresentar, no início ou durante seu

doenças reumatológicas, a dermatologia atua na pre-

curso, manifestações na pele, nas unhas e cabelos

venção do câncer de pele. “O uso de drogas imunos-

que podem ser detectadas pelo dermatologista, auxi-

supressoras pode aumentar o risco dessas lesões e

liando no diagnóstico e tratamento. Por isso, além de

a detecção precoce beneficia o paciente”, enfatiza a

complementar a reumatologia, a dermatologia pode

médica.

Médicos em Ação
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• O reumatologista Jorge Re-

gia (ACR 2016), em Washington,

dos Diagnósticos.

nato Dib participou do Congresso

Estados Unidos.

• A nefrologista Cinthia Kruger

Brasileiro de Osteoporose e Doen-

• O epidemiologista Cezar Vi-

Sobral Vieira, vice-presidente da

ças Metabólicas (BRADOO2016),

nícius Würdig Riche foi aprovado

Sociedade Brasileira de Nefrolo-

em outubro, em Joinville, Santa

no Doutorado do Programa de

gia, foi homenageada, em março,

Catarina. Em novembro, esteve

Pós-Graduação em Ciências da

com a Medalha da 54ª Legislatura

presente no Congresso Anual do

Saúde da UFCSPA. Sua linha de

da Assembleia Legislativa do Rio

Colégio Americano de Reumatolo-

pesquisa é Epidemiologia e Méto-

Grande do Sul.
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Homenagem às mulheres
no seu Dia Internacional
O

Dia

Internacional

da Mulher – 8 de marMarque na agenda: no dia 8 de abril, sábado,

ço – foi celebrado inten-

o HED promoverá a 4ª edição do evento que já

samente no HED. Pela

faz parte do calendário institucional do hospital:

manhã, as colaboradoras

em comemoração ao Dia Mundial da Saúde (7

tiveram disponível servi-

de abril), a instituição estará com estande no

ço de maquiagem; à tar-

Parque da Redenção, levando ao público dicas

de, a atenção foi para os

e informações sobre saúde e qualidade de vida.

cuidados com as mãos,

Esta edição terá novo horário: das 13h30min às

com serviço de manicure

17 horas. Estarão disponíveis à população ativi-

disponível para todas. E à noite, a programação foi aberta

dades de alongamento e pilates, avaliação nutri-

ao público, com palestra e demonstrações de noções de au-

cional, aferição de pressão e testes de glicose,

todefesa especiais para a mulher, a cargo do Prof. Itagiba,

além de equipe multidisciplinar tirando dúvidas

mestre em Artes Marciais e coordenador técnico do Centro

sobre o risco de AVC. Participe!

Estadual de Treinamento Esportivo. O evento aconteceu no

Neurorreabilitação inicia
novo ciclo de reuniões
O Grupo Terapêutico Mentes Abertas, coorde-

Em dezembro, o médico anes-

tal Ernesto Dornelles, está iniciando o ciclo anu-

tesista e coordenador da Pers-

al de reuniões com pacientes que já realizaram

pectiva Assistencial, Dr. Airton

neurocirurgia na instituição, assim como seus

Bagatini, reuniu-se com o Mi-

familiares. O objetivo é a troca de experiências

nistro da Educação e Cultura,

sobre o processo de reabilitação pós-cirurgia.

Mendonça Filho, para discutir a

anfiteatro Bruno Marsiaj.

Formatura de mais uma turma de médicos residentes
René Cabrales

No dia 15 de feve-

ção em Gastroenterologia. O período de residência va-

reiro, o Hospital Ernes-

ria de dois a cinco anos, dependendo da especialidade.

to Dornelles, primeiro
hospital privado do Estado a criar um Programa de Residência Médica, formou mais uma
turma, em solenidade,
seguida por jantar no
restaurante Panorama
Gastronômico. Em 54 anos, a instituição já formou mais
de 600 residentes. Neste ano, 30 profissionais receberam o certificado de especialista nas áreas de Anestesiologia, Cancerologia Clínica, Cirurgia Geral, Cirurgia
Plástica, Clínica Médica, Coloproctologia, Ginecologia e
Obstetrícia, Medicina Intensiva, e em Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
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Confira os formandos:
Anestesiologia: Carolina Amaral de Oliveira Viegas, Felipe Fávero, Juliana Nunes de Nunes, Marina
de Moura Umpierre; Cancerologia Clínica: Ana Paula
Giuliani; Cirurgia Geral: Betina Piccoli Franciosi, Betina de Albuquerque Neutzling, Caroline Marcele Maciel
Berger, Christian da Silva Ferreira, Giovanna Sorgatto Tessmann, Lucas Alessio Pereira, Lucas Gonçalves
Matte, Mariana da Silva Ferreira, Renata Rocca, Aloysio Enck Neto; Cirurgia Plástica: Christina Gerber
Suksteris, Luciene Amaral de Oliveira; Clínica Médica: Angela Dal Pizzol Leite, Daniel Haase Lanziotti, Japão Dröse Pereira, Marcos Laufer Schmidt, Mauricio da
Silva Telles, Nicole Dozza Teixeira de Carvalho, Ricardo
Kunde Minuzzi; Coloproctologia: Nayane Fernandes

Coordenado pelo Dr. Oscar Eduardo Luz de Carvalho

Clivatti; Ginecologia e Obstetrícia: Camila Martins

Leite, o Programa de Residência Médica da instituição

Bilésimo e Isabel Biz; Medicina Intensiva: Mara Ju-

conta, também, com os cursos de Mastologia e Neuro-

lia Weiler; Radiologia e Diagnóstico por Imagem:

cirurgia e, neste ano, passará a oferecer a especializa-

Adriane Maldotti e Ramiro Teixeira.

Médico anestesiologista do
HED se reúne com Ministro
da Educação

nado pela equipe de neurorreabilitação do Hospi-

Os encontros ocorrerão sempre

Atividades HED

Atividades HED

Dia Mundial da Saúde:
HED leva informações de
saúde à comunidade

implantação do livro lançado em

na primeira quarta-feira do mês,

2016, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA),

das 10h30min às 12h, no anfiteatro

nos programas de residência médica da especialidade.

Bruno Marsiaj do HED. As próximas

A obra reúne temas básicos como ética médica e bio-

reuniões já estão agendadas para

ética, responsabilidade profissional do anestesiologista,

5 de abril, 3 de maio, 7 de junho e

organização da SBA, transplantes, gerenciamento de cen-

5 de julho de 2017. Os encontros

tro cirúrgico, dor e anestesia pediátrica. O livro teve uma

são gratuitos, e não requerem ins-

tiragem impressa (já esgotada) e agora poderá ser ad-

crições prévias.

quirido gratuitamente, no formato eletrônico, no endereço
https://www.sbahq.org.

Serviço

Conforto, funcionalidade e tecnologia
na nova área da Nuclimagem
Amplas, confortáveis, bem equipadas e funcio-

coração. “Também oti-

nais, as novas instalações da Nuclimagem no 3º an-

mizamos nosso port-

dar do HED proporcionam comodidade e bem-estar

fólio de exames em

aos clientes e funcionários. Conforme seu diretor,

neurologia investigati-

Dr. Belmonte J. Marroni, o espaço abrange todos os

va, na área de déficits

exames nucleares, incluindo os cardiológicos, e tam-

funcionais

bém conta com instalação especial, com esteira, para

como perda de me-

eletrocardiograma de esforço. Em breve, anuncia Dr.

mória e alteração de

Marroni, também oferecerá exames em esteira con-

movimentos”,

vencional, conveniados com a Unimed. São 200 m²

va Dr. Marroni. Ele cita, ainda, a área de oncologia,

em equipamentos para atender e superar a demanda

com exames nucleares de estadiamento oncológico,

de mais de mil exames/mês.

os quais permitem monitoramento acurado do avanço

Roberto Furtado

cerebrais,

obser-

Segundo o médico, os exames nucleares cardio-

ou regresso de tumores. No 2º andar, a Nuclimagem

lógicos possibilitam investigação e diagnóstico não

permanece com suas instalações focadas em exames

invasivos, especialmente no caso de cardiopatias is-

cardiológicos, como eletrocardiograma em repouso e

quêmicas, gerando análise estrutural e funcional do

ecocardiografia.
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Guia de serviços

Segurança

Segurança do paciente
como cultura organizacional
“A segurança do paciente ganhou notoriedade a par-

gerenciamen-

tir da publicação Errar é Humano: construindo um sis-

to

tema de saúde mais seguro pelo Institute of Medicine,

envolvidos nos

em 1999. Considerado o marco do movimento mundial

processos

pela segurança do paciente, este relatório estimou que

sistenciais, técnicos e administrativos, implementando

um número entre 44.000 e 98.000 pacientes morria a

a cultura pela segurança e instituindo práticas de ex-

cada ano nas instituições norte-americanas, vítimas de

celência no HED”. Surgia o Serviço de Epidemiologia e

erros relacionados à assistência à saúde: o equivalente

Gerenciamento de Riscos – SEGER.

à queda de um avião jumbo diariamente nos Estados
Unidos. Construir um sistema de saúde com qualidade
e mais seguro passa a ser uma prioridade.” O alerta
é do anestesiologista Airton Bagatini, coordenador da
Perspectiva Assistencial do Planejamento Estratégico
do HED e gestor do Centro Cirúrgico.
No Brasil, a preocupação foi oficializada quando o
Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de
Segurança do Paciente – PNSP- em abril de 2013, e a
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) lançou resolução em julho do mesmo ano, estabelecendo
ações obrigatórias de segurança do paciente para instituições de saúde: criação de Núcleos de Segurança do
Paciente, implantação de Protocolos de Segurança do
Paciente e notificação de incidentes à Anvisa.
Mantendo sua tradição de pioneirismo e inovação, e
alinhado ao Planejamento Estratégico institucional, o
HED criou, em 2009, um serviço especializado com a
missão de “garantir a segurança do paciente através do

dos

riscos
as-

“Estabelecer uma Política de Segurança do Paciente foi
uma das primeiras medidas desenvolvidas para a implementação das ações de segurança na organização. Entre
as iniciativas que merecem destaque estão “As 7 Metas
de Segurança do Paciente” – orientações recomendadas
a todos os profissionais para garantir qualidade e segurança durante a assistência ao paciente”, esclarece a
coordenadora do SEGER, enfermeira Cassiana Prates.
Cenário complexo
“A assistência aos pacientes está cada vez mais complexa, em decorrência da mudança do perfil sociodemográfico da população, dos avanços tecnológicos, da
escassez de recursos humanos qualificados, de influências político-econômicas e da redução de investimentos
na área da saúde. E é neste complexo cenário, de alto
risco para a ocorrência de incidentes, erros e falhas humanas, podendo comprometer a segurança do paciente, do profissional e da própria instituição que estamos
inseridos”, observa Bagatini. Por isso, o HED busca, incansavelmente, a “cultura pela segurança do paciente”,
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7 Metas de Segurança do Paciente:

a qual, conforme Cassiana, “visa que todos os profis-

1. Identificar corretamente os pacientes (pulseiras).

gurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e

2. Melhorar a comunicação entre profissionais.

familiares; que prioriza a segurança acima de metas fi-

3. Melhorar a segurança no uso de medicamentos.

nanceiras e operacionais; que encoraja e recompensa a

4. Assegurar a realização de procedimento certo,

identificação, a notificação e a resolução dos problemas

sionais assumam responsabilidade pela sua própria se-

no paciente certo e local certo.

relacionados à segurança; que promove, a partir da

5. Higienizar as mãos corretamente.

ocorrência de incidentes, o aprendizado organizacional

6. Reduzir o risco de queda.

e que proporciona recursos, estrutura e responsabiliza-

7. Prevenir a lesão por pressão.

ção para a manutenção efetiva da segurança”.
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