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Ao finalizarmos mais um ano de serviços prestados à
saúde, é muito gratificante poder comemorar a conquista
do Prêmio Top Cidadania, da Associação Brasileira de Recursos Humanos – RS. É uma comprovação de que a Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande
do Sul e o Hospital Ernesto Dornelles estão integrados à
sociedade, por meio de iniciativas diferenciadas como as
ações relativas ao Outubro Rosa e
ao Novembro Azul.
As empresas
A interação com a comunidade é
uma característica histórica do HED,
e transparece na prática assistencial, nos eventos técnicos e de qualificação, na atenção integral dedicada aos clientes/pacientes.

Afpergs desejam
a todos saúde e
realizações em
2018

A Afpergs e suas empresas – Hospital Ernesto Dornelles,
Hospital de Caridade São Jerônimo e Verte|Saúde – desejam a todos momentos de paz e harmonia nas festas de
final de ano, e que 2018 seja repleto de saúde e realizações!
Decio Francisco Scaravaglione
Diretor-Presidente da Afpergs
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HED celebra
o Prêmio Top
Cidadania 2017

Lipidemias são gorduras no sangue.
Se, por um lado, têm um aspecto positivo – pois armazenam a energia que precisamos para viver –, por outro, quando
em níveis alterados, podem causar sérios problemas à saúde, aumentando o
risco de doenças cardiovasculares.

põem a este quadro, igualmente determinadas doen-

O colesterol e os triglicerídeos são as lipidemias

lino e feminino (testosterona e estrogênio, respecti-

mais comuns, cita o cardiologista e cirurgião cardiovascular, Wagner Michael Pereira. Quando a quantidade normal das gorduras no sangue está alterada,
pode levar à arterosclerose - inflamação das artérias,
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infarto e acidentes vasculares cerebrais, com graves

Saiba o que são as
lipidemias
Atendimento de ponta em
nutroterapia
O valor das lideranças
médicas
Atividades HED

consequências. Sedentarismo, consumo excessivo
de gordura saturada, produtos de origem animal e
carboidratos, bebidas ricas em açúcares e alcoólicas
contribuem para a elevação dos triglicerídeos e aumento do colesterol. No entanto, o médico observa

Saúde

Editorial

Lipidemias: você sabe o que significa?

Celebração à cidadania

ças, como diabetes e obesidade.
Colesterol: o bom e o ruim
O colesterol é uma gordura que está presente nas
células e é importante para o bom funcionamento do
organismo. Protege as membranas das células arteriais e influencia na produção dos hormônios mascuvamente).
O cardiologista explica que existem dois tipos de
colesterol, os quais se diferenciam pelo tipo de proteínas que os transportam: “O colesterol bom (HDL)
retira a gordura dos tecidos e artérias e a conduz
para ser metabolizada no fígado, já o mau colesterol
(LDL) se acumula nas paredes das artérias, formando
placas de gorduras que reduzem o fluxo sanguíneo,
podendo causar infartos e AVCs”.

que também existem fatores genéticos que predis-



Guia de Serviços

Devemos medir os níveis de colesterol
e triglicerídeos a partir dos 20 anos.
Triglicerídeos: o ideal é abaixo de 150 mg/dL.
Colesterol: Bom (HDL): acima de 40 mg/dL
Ruim (LDL): abaixo de 130 mg/dL



Para baixar o colesterol ruim, evite alimentos
gordurosos e jamais consuma gordura
hidrogenada (trans). O organismo não

revistasaude@hed.com.br
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metaboliza essa gordura.



Movimente-se: caminhe por pelo menos 30 a



Mantenha dieta equilibrada. Dê preferência a alimentos

40 minutos, três vezes por semana.

ricos em fibras, peixes, leite desnatado, arroz e massas
integrais, frutas, legumes e verduras.
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de ampliação

Saiba identificar a Síndrome do Fim de Ano

O projeto de ampliação do Hospital de
Caridade São Jerônimo está em contínua evolução, visando proporcionar um
atendimento assistencial ainda melhor à
população da cidade de São Jerônimo e
dos municípios vizinhos. Segundo o administrador da instituição, João Batista
Pozza, o HCSJ é referência em atendimento pelo Sistema Único de Saúde –
SUS – para mais de 200 mil habitantes
da Região Carbonífera.

tétrico e centro de materiais esterilizados, além da

O projeto cresceu. Inicialmente, por meio de con-

junto à Secretaria Estadual de Saúde, após o término

vênio com a Secretaria Estadual da Saúde, estava
prevista a construção de centro cirúrgico, centro obs-

ampliação de sua capacidade com mais 50 leitos. “Do
investimento do poder público, previsto para ser R$
5,6 milhões, recebemos aporte de R$ 1,2 milhão. A
Afpergs, compreendendo a importância do hospital
para a região, está continuando a obra com recursos
próprios, ampliando ainda mais o projeto original em
mais 100 leitos, contemplando até o final da obra a
totalidade de 250 leitos”, assegura Pozza. A conclusão está prevista para o final de 2018.
O objetivo, segundo o administrador, é gestionar
da obra, a mudança da atual capacitação de média
para alta complexidade, no atendimento da instituição. “Isto nos dará oportunidade para construir uma
Unidade de Tratamento Intensivo e implementar o
Serviço de Hemodiálise”. Esta condição trará ainda
mais benefícios à região, viabilizando que os clientes/
pacientes sejam atendidos no próprio HCSJ, evitando
deslocamentos para outros centros de atendimento.

Excesso de bebida, de comida, cobrança extra no

do surgimento da depressão, por exemplo. Mas é uma

trabalho, exigências de aparentar felicidade, ansie-

condição que não é suficiente para o aparecimento;

dade com convites demais ou convites de menos, ter

você pode não ter essa carga genética e desenvolver

que fazer aquela retrospectiva do ano e ver que ele

a doença”, finaliza.

não foi tudo o que se esperava dele, aumento de gastos com presentes e festas, trânsito a mais, férias dos
filhos – tudo isso pode desencadear o que os médicos
norte-americanos já apelidaram de Síndrome de Fim
de Ano ou “Holiday Heart Syndrome”.
A “síndrome de fim de ano” não pode ser considerada uma doença, mas uma moléstia de época, que
tende a se dissipar conforme entramos novamente no
ritmo normal de vida. É um período de cuidado especial com idosos e hipertensos. De acordo com Paulo
Ramiro, médico psiquiatra, “essa síndrome é uma situação passageira, ligada a excesso de expectativas,
cansaço, estresse, a significação simbólica do Natal e
do Ano Novo como fim de um ciclo”, enumera.
O especialista alerta ainda sobre os perigos da automedicação nessas situações: “O uso indevido de
antidepressivos sem orientação médica facilita o aparecimento da depressão, além do uso abusivo de álcool e drogas. No adulto, a existência de um histórico

Fotos Acervo HCSJ

Verte|Saúde

HCSJ

HCSJ em ritmo

Verte|Saúde amplia
Núcleo de Assistência à
Saúde-NAS Terapias
Visando garantir maior conforto e satisfação aos seus
beneficiários, a Verte|Saúde oferece sessões de psicologia
junto ao Núcleo de Assistência à Saúde-NAS Terapias, na
Sede da Operadora.
O objetivo é centralizar o maior número de serviços,
através do acolhimento humanizado e da Rede Integrada
de Cuidados, facilitando o atendimento ao cliente.
Ligue para (51) 3284-1554 e saiba mais informações.

familiar de doenças psiquiátricas aumenta a chance

Em visita às obras do HCSJ,
o diretor assistencial e
assessor coordenador da
Afpergs, Romeu Fuchs,
os superintendentes
administrativo e médico do
HED, Odacir Vicente Binotto
Rossato e Ricardo Guterres,
respectivamente, o assessor
das superintendências do
HED, Everton Meyer Morais, e
o diretor social da Afpergs e
engenheiro responsável, José
Carlos Martins.
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Gratidão, Carinho e
Competência
Quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Anthony Kerbes Yepez,
por todo carinho, atenção, competência, responsabilidade e cuidados com
minha mãe, Irene Diegues Barboza,
que realizou uma artroplastia total no
quadril esquerdo. Ao anestesista Dr.
Leonardo Gonzaga por total dedicação
e demais médicos da equipe, à enfermagem do 9º andar, às funcionárias
Cintia Muttoni e Ana Paula Gomes. A
vocês, nossa eterna gratidão. Muito
obrigada por tudo, por todo carinho e
atenção com minha família.
Cátia Diegues Barboza - Afpergs /
IPERGS

Excelência no atendimento
“Agradeço o excelente atendimento
do corpo de médicos e demais profissionais. Aqui aprendemos que é dividindo que se soma, e que existe solução. Também os que por aqui passam
deixam um pouco de si. Obrigado ao
Dr. Claudio Augusto Garcia Thaddeu,
Dr. Paulo Freitas e respectivas equipes”.
Paulo Cardoso dos Santos, sobrinho
da paciente Maria Cardoso – Ipergs/
Afpergs

Todos bem capacitados
“Quero agradecer, em primeiro
lugar, a Deus e, também, aos profissionais da Emergência, internação, à
Dra. Juliana Cardozo Fernandes, fisioterapeutas, enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, copa e limpeza. Todos foram excelentes, estão
todos bem capacitados. Tive o melhor
atendimento, bem tratada com carinho e atenção. Obrigada por tudo o
que fizeram por mim”.
Leda Simonele – Afpergs
Cartas enviadas ao Serviço de Apoio
ao Cliente – SAC – sac@hed.com.br
- Fone: (51) 3217-8500
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Atendimento
de ponta em



para todos os clientes/pacientes do HED,
seja nas unidades de internação ou em
atendimento ambulatorial.

nutroterapia

O Hospital Ernesto Dornelles está totalmente alinhado às práticas internacionais de nutrição clínica, equiparando-se
às melhores instituições do mundo no
setor. A constatação é do médico nutrólogo Paulo Francisco Henkin, com base
nas conclusões de sua participação no
Congresso Anual da Sociedade Europeia
de Nutrição Enteral e Parenteral, realizado em setembro, na cidade de Haia, na
Holanda.

O Serviço de Nutrologia está disponível

Saúde

Saúde

Clientes Hed

Tecnologia complexa
Cada pessoa tem seu alvo calórico, isto é, a quantidade exata de calorias que necessita por dia. Nos
casos clínicos, a medição de micronutrientes, lipídios e
proteínas é diária, com equipe especializada e equipamentos altamente sofisticados, permanentemente calibrados e fiscalizados pela ANVISA – Agência Nacional
especialistas e nutricionistas, e em 24 horas temos

de Vigilância Sanitária. “É um acompanhamento fre-

o diagnóstico completo do risco nutricional”, explica

quente para minimizar quaisquer riscos nutricionais,

o nutrólogo. A avaliação indica exatamente quais as

que salva vidas, reduz tempo de cicatrização em cirur-

necessidades calóricas, proteicas, de vitaminas e sais

gias e de permanência na UTI, diminui risco de infec-

A desnutrição hospitalar é um problema grave, ob-

minerais que cada paciente necessita por dia, em con-

ções, melhora resultados de tratamentos oncológicos

serva o médico. “Entre os pacientes hospitalizados, de

sonância com seu estado clínico. Também determina

e até as condições emocionais do paciente”, garante

50 a 60% apresentam desnutrição ou risco nutricio-

a forma de acesso a esses nutrientes: “Pode ser por

o médico. Além disso, ao sair do hospital o paciente

nal.” As causas são várias: aspectos cirúrgicos, efeitos

suplementação oral, por meio de nutroterápicos, por

recebe uma prescrição alimentar adequada e exclusiva

de quimio ou radioterapia, principalmente no caso de

sonda ou endovenosa”, esclarece Henkin.

para seu caso.

idosos ou imunodeprimidos. “A condição clínica, muitas vezes, dificulta o acesso aos nutrientes, seja por
inapetência ou dificuldades para mastigar e, até mesmo, engolir alimentos”, afirma Henkin. Entra em ação,
então, a abordagem terapêutica da nutrição, intitulada
tecnicamente de “nutroterapia”.

Médicos em Ação
• O reumatologista Jorge Re-

Gaúcha e Brasileira de Coloproc-

Participou de uma reunião no Mi-

nato Dib participou, em novem-

tologia e a Associação Brasileira

nistério da Saúde sobre políticas

bro, do Encontro Anual do Colégio

de Prevenção de Câncer de Intes-

de saúde em nefrologia e, tam-

Americano de Reumatologia, em

tino.

bém, do IX Fórum Nacional de

San Diego, Califórnia.

• O mastologista José Luiz Pe-

Medicamentos no Brasil – Diabe-

• A coloproctologista Marlise

drini foi homenageado, em outu-

tes. O Fórum compõe a agenda

Mello Cerato Michaelsen partici-

bro, com o título de Cidadão Leo-

de 2017 do Programa Ação Res-

protocolos científicos e linhas de ação

pou, em outubro, como oradora

poldense, outorgado pela Câmara

ponsável, do Governo Federal.

internacionais, definidos pelas Sociedades

da audiência pública no Senado

Municipal de São Leopoldo.

Em ambos, atuou como vice-pre-

Europeia e Americana da área. “É um grande

Federal que debateu os desafios

• A nefrologista Cinthia Kruger

sidente da Sociedade Brasileira de

diferencial do hospital, pois é uma prática rara

e terapêutica do câncer colorretal.

Sobral Vieira cumpriu agenda ex-

Nefrologia.

no Rio Grande do Sul e no Brasil”, assegura o

Ela representou as Sociedades

tensa em Brasília, em setembro.

“Esta abordagem abrange uma avaliação do quadro clínico e nutricional do paciente, feita por médicos

abordagem terapêutica em nutrição clínica
 Aé praticada
no HED, seguindo os principais

médico nutrólogo Paulo Francisco Henkin.

7

Lideranças

René Cabrales

cas de personalidade e de gestão, cujos princípios são comuns
a todas as áreas, como autocrítica, humildade, responsabilidade, honestidade, carisma. Na prática médica, porém, um fator se diferencia: o comprometimento de se manter atualizado
para transmitir o conhecimento aos novos profissionais.
Dr. Ricardo complementa: “O líder deve atuar como um facilitador, com foco no trabalho conjunto. Ninguém tem o poder
supremo”, observa, enfatizando que seu estilo é o de empoderar as pessoas. “Delego poder e atribuições, pois assim se
obtém responsabilidade e desempenho, em conformidade com
os valores da instituição”.



“Estar à frente de uma entidade é ser uma referência
e assumir um comprometimento com os colegas”.
Marlise Mello Cerato Michaelsen



O valor das
lideranças
O Hospital Ernesto Dornelles tem uma
característica muito especial: a de reunir
uma verdadeira seleção de lideranças
médicas. No quadro de gestores da
instituição, estão nomes que fazem, ou
fizeram, parte da direção das principais
sociedades e associações representativas
de especialidades da medicina, em
âmbito estadual e nacional. Isso faz com
que o HED conte com um valioso capital
intelectual e científico à serviço dos
clientes/pacientes.
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Lideranças que
atuam no HED:

“Além de proporcionar educação continuada aos
associados, as lideranças têm obrigação de pensar
no futuro das especialidades, articulando-se com as

Ao centro, o superintendente médico
Ricardo Guterres, ladeado pelos
médicos José Luiz Pedrini, La Hore
Rodrigues, Marlise Mello Cerato
Michaelsen e Paulo Francisco Henkin

esferas política e social, visando o interesse global
de seus associados”
Cinthia Kruger Sobral Vieira



“É uma forte responsabilidade, sempre focada no
paciente, antes de tudo”
José Luiz Pedrini



Congregando profissionais médicos da mesma especialidade ou afins, as sociedades e associações médicas são
um importante espaço acadêmico, para atualização do conhecimento científico, agindo incisivamente para a qualidade da atuação assistencial. Também são formadoras de



“A busca pela superação é permanente”
La Hore Rodrigues

“Atualização científica é o ponto central quando
se lidera times competentes”
Paulo Francisco Henkin

padrões éticos, e de informações sobre gestão financeira e
organizacional.
O superintendente médico da instituição, Dr. Ricardo
Oronoz Guterres, ressalta que estas lideranças representativas “são expoentes nas suas áreas. Sem dúvida, são
componentes importantes para que cada vez mais o HED
seja referência em atendimento médico-hospitalar”.
Exercer liderança não é simples. Pressupõe característi-

“A Diretoria da Associação dos Funcionários Públicos do
Estado do Rio Grande do Sul, com imenso pesar, participa o
falecimento do Conselheiro Alfeu Rodrigues Moreira, ocorrido
no último dia 27 de dezembro. Conselheiro da instituição desde
19 de novembro de 2007, faleceu aos 78 anos, deixando um
legado de dedicação e trabalho à Afpergs e seus associados”.

Dr. Airton Bagatini – Ex-presidente das
Sociedades Gaúcha e Brasileira de Anestesiologia
Dr. Antonio Renato Bandeira Mondelo –
Ex-diretor da Sociedade de Cirurgia Geral do
Rio Grande do Sul, em duas gestões
Dr. Carlos Eduardo da Silva – Presidente
da Sociedade Gaúcha de Neurocirurgia
Dr. Carlos Jader Feldman – Ex-diretor do
HPS de Porto Alegre
Dra. Cinthia Kruger Sobral Vieira – Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e ex-Presidente da Sociedade Gaúcha de
Nefrologia
Dra. Clacir Staudt – Diretora do Departamento de Cardiogeriatria do Rio Grande do Sul
Dr. Cristiano Cardoso – Editor associado
da Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva
Dr. Gabriel Vargas – Ex-presidente do Capítulo RS da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica
Dr. Jorge Rutkay Pereira – Primeiro Presidente do Capítulo RS da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Dr. José Luiz Pedrini – Diretor da Sociedade Brasileira de Mastologia
Dr. Justo Leivas – Ex-presidente da Sociedade Gaúcha de Cardiologia
Dr. La Hore C. Rodrigues – Presidente
da Cooperativa dos Hemodinamicistas do Rio
Grande do Sul
Dra. Marlise Mello Cerato Michaelsen –
Diretora da Associação Gaúcha de Coloproctologia, e ex-presidente desta Associação
Dr. Paulo Francisco Henkin – Diretor para
o Rio Grande do Sul da Associação Brasileira de
Nutrologia
Dr. Wagner Michael Pereira – Ex-presidente da Sociedade Gaúcha de Cardiologia
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Fotos René Cabrales

HED celebra
a premiação
por ações
para a
comunidade
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A qualidade em gestão focada no
bem-estar do cliente/paciente e a
grande interação com a comunidade,
prioridades na linha de ação do HED,
obtiveram significativo reconhecimento
com a grande conquista de 2017: o
Prêmio Top Cidadania, da Associação
Brasileira de Recursos Humanos –
ABRH/RS.
Destaque, também, para a visita dos
avaliadores credenciados da ONA –
Organização Nacional de Acreditação,
elevando a instituição ao patamar das
entidades de saúde alinhadas com as
melhores práticas de gerenciamento
técnico e assistencial.
Exercendo seu papel de agente transformador na sociedade gaúcha, desde 2014 o Hospital
Ernesto Dornelles realiza ações sociais alusivas
ao Outubro Rosa, para prevenção do câncer de
mama, e ao Novembro Azul, para o controle
do câncer de próstata. Com o case “Hospital
Ernesto Dornelles Cuidando da Saúde da Nossa Gente”, as ações foram reconhecidas com
o Prêmio Top Cidadania de 2017 da Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH-RS. Organizados pela Comissão Pró-Saúde,
com envolvimento voluntário de colaboradores
da instituição, os eventos beneficiam centenas
de pessoas por meio de serviços como a verificação de pressão, teste de glicemia, consultas
com especialistas, avaliações nutricionais e realização de exames de mamografia, ecografia
mamária e teste de PSA.

Comunidade

Premiações

Ano de conquistas
e celebrações

Em outubro, a atenção é com o rosa
A campanha para diagnóstico precoce do câncer
de mama é uma ação mundial, que busca estimular a população, empresas e entidades a falarem
sobre a doença, principal causadora de mortes
prematuras em mulheres no Brasil, segundo o
Chefe do Serviço de Mastologista do HED, José
Luiz Pedrini. Em 2017, a estimativa é de quase 60
mil novos casos no Brasil, sendo mais de cinco mil
no Rio Grande do Sul.

Fotos René Cabrales

Sandra Peres e Santa de Almeida, ambas com
mais de 60 anos, estavam entre as mais de 300
mulheres que participaram dos eventos do Outubro Rosa no HED. Motivadas pela chance de realizarem a mamografia, salientaram que procuram
fazer o exame anualmente, pois é indispensável
para a prevenção. Foram feitas 200 mamografias
e 50 ecografias mamárias, e todas as mulheres
participantes passaram pela avaliação clínica.

Evento mobilizou
centenas de mulheres
para o exame de
mamografia

O azul é destacado em novembro
Wolmor dos Santos, 57 anos, viu na TV a notícia sobre o evento no HED e logo se programou
para estar presente. Como nunca havia feito exame de PSA, foi motivado pela ideia da prevenção,
principalmente devido à idade. E lá estava ele,
assistindo ao talk-show conduzido pelo repórter
René Cabrales

Gutiéri Sanchez, da Rádio Guaíba, com o urologista Marcus Falcão e a oncologista Roberta Venturella.
O Anfiteatro Bruno Marsiaj lotou com uma plateia participativa, que fez muitas perguntas aos
médicos. Sintomas, importância da prevenção,
diagnóstico e tratamento foram debatidos, com
informações importantes sobre grupo de risco –
principalmente quem tem histórico familiar, mais
de 50 anos e afrodescendência. Foram distribuídas senhas para 92 testes de PSA e 30 avaliações
médicas.
Os superintendentes administrativo e médico
do HED, Odacir Vicente Binotto Rossato e Ricardo
Oronoz Guterres, respectivamente, ressaltaram
que “os eventos estão consolidados no calendário
da instituição, pois alavancam atitudes de prevenção e salvam muitas vidas. O HED sempre irá
ao encontro da comunidade”, observaram.
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Vitor Rodrigues, de 9 anos, acordou
cedo no dia 23 de setembro. Era o dia

Patologias como tumores cerebrais e da base

do I Pedala HED, evento promovido pela

do crânio e complexas da coluna vertebral, aneu-

Comissão Pró-Saúde, para celebrar o Dia

rismas cerebrais, e distúrbios clínicos serão aten-

Mundial Sem Carro e o Dia Mundial sem
Cigarro. Vitor tinha aprendido, havia um
mês, a andar de bicicleta. Acompanhado
da mãe, Graciele, foi um dos primeiros a
chegar na concentração para o passeio,

Fotos Roberto Furtado

HED inaugura Unidade de
Neurologia e Neurocirurgia

que iniciou no HED e teve fim nas proximidades do Barra Shopping Sul, na zona
sul da capital.
Ciclistas de todas as idades, famílias, colaboradores e adeptos de uma
vida mais saudável e sustentável atenderam ao convite do HED, pedalando
pela qualidade de vida. Além dos benefícios ambientais, o ganho para a saúde
é imensurável: melhor condicionamento
cardiovascular, prevenção a doenças cardíacas, estímulo à mobilidade e à socialização. O sucesso do evento traduz-se,
também, no incentivo à adoção da bicicleta como lazer e meio de transporte,

didas na Unidade de Neurologia e Neurocirurgia.
A equipe é multidisciplinar, formada por neurologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutrólogos, nutricionistas, psicólogos e enfermeiros e,
também, pelo “Mentes Abertas”, grupo terapêutico para pacientes em reabilitação pós-neurocirurgia. Essa nova instalação contribuirá para melhor
atender à comunidade gaúcha.
Segundo o neurocirurgião Carlos Eduardo da
Silva, coordenador da unidade, o investimento irá
reduzir o tempo de permanência hospitalar e acelerar o retorno do paciente para casa, minimizan-

Integrado às celebrações do Outubro Rosa,

Em setembro, o HED promoveu

o HED realizou, em outubro, o IV Simpósio de

a II Jornada de Fisioterapia Hospi-

Mastologia – Mastologia Avançada – Prevenção,

talar. A humanização no tratamen-

Diagnóstico, Ensino e Pesquisa. Especialistas no

to, a fisioterapia em traumato-or-

tema abordaram a questão sob o ponto de vista

topedia e próteses, a mobilização

da oncologia, imagem da mama, cirurgia mamá-

precoce na UTI e os benefícios da

ria e saúde da mulher. O chefe do Serviço de Mas-

prática fisioterapêutica na reabili-

tologia do Hospital, José Luiz Pedrini, ministrou

tação pulmonar foram alguns dos

conferência especial sobre “A Mastologia do HED

temas técnicos abordados. Mais

– Preparada para o Futuro”.

um evento HED de qualificação e
atualização profissional!
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Esse foi o fascinante tema da palestra magna em comemoração ao Dia do Médico, ministrada pelo Prof. Dr.
José Roberto Goldim. Biólogo, mestre em Educação, Doutor em Clínica Médica e Bioética e coordenador do Núcleo
de Ética e Bioética da Escola de Medicina da PUCRS, ele
destacou as diversas revoluções biológicas e tecnológicas
que afetam as perspectivas de novas abordagens tera-

mais avançadas de atendimento integrado ao pa-

pêuticas e paliativas e a realização de pesquisas clínicas,

ciente neurológico, atuando em disfunções de alta

sob a ótica do comportamento individual até a amplitu-

complexidade e difícil acesso. O Serviço de Neuro-

de das relações sociais. Esta foi a IV Palestra Magna Dr.

cirurgia e Cirurgia da Base do Crânio do HED já é

Fernando Carneiro Becker, que levantou alguns desafios

referência no tratamento dos tumores complexos

da medicina atual, como a valorização do paciente como

que atacam as estruturas nervosas e vasculares

pessoa, a privacidade relacional e confidencialidade, e a

da base do crânio.

decisão orientada - temas que compreendem diversos aspectos na prática médica diária. O evento foi realizado no
Anfiteatro Bruno Marsiaj, térreo da instituição.

ansiosos pela próxima!

IV Simpósio de Mastologia

Bioética na Medicina do
século 21

do riscos. A nova área conta com as tecnologias

e os participantes garantiram: já estão

II Jornada de Fisioterapia
Hospitalar

Atividades HED

Atividades HED

Sucesso total no I Pedala HED

René Cabrales

Sexualidade da mulher com câncer
Complementando as atividades do Outubro Rosa,
o HED ofereceu à comunidade a palestra intitulada

Fotos Acervo HED

“Falando da Sexualidade da Mulher com Câncer”,
ministrada por Laura Mayer da Silva, psicóloga, terapeuta sexual e delegada da Sociedade Brasileira
da Sexualidade Humana da Região Sul, abordando
diversos aspectos da questão, como alterações orgânicas, perda da vaidade e autoestima, e alternativas
para superá-las. Foi um momento tocante e sensível para compartilhar problemas e soluções. Sempre presente em assuntos que afetam seus públicos,
o HED inovou ao abordar um tema tão significativo
para a saúde da mulher.
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na prevenção da angina

A angina pectoris acontece quando ocorre o fecha-

a angioplastia são essenciais”, garante, ressaltando

mento das coronárias, pelo excesso de gordura no

que histórico familiar e comorbidades, como obesida-

sangue. A diretora técnica da Cinercos Cardiologia,

de ou hipertensão, requerem ainda mais atenção. A

médica cardiologista Clacir Staudt, alerta que o acú-

boa notícia é que este quadro é perfeitamente con-

mulo de gordura nas coronárias causa seu estreita-

trolável: “Medicamentos adequados, exames periódi-

mento e, quando supera os 70%, é grande o risco de

cos, dieta balanceada, prática regular de exercícios

angina, principalmente em idosos. “Dores no peito,

físicos e acompanhamento médico”, recomenda a

com irradiação pelos braços, falta de ar mesmo nas

médica Clacir.

Guia de Serviços

Serviço

Excelência técnica da Cinecors

atividades mais simples, falta de força e cansaço permanente são sintomas que não podem ser subestimados, pois pode ocorrer um infarto”, adverte.
Por isso, a médica recomenda check-ups periódicos, acompanhados por especialistas em geriatria e
cardiologia, a cada seis meses, a partir dos 65 anos.
“Testes ergométricos, de acordo com o que a locomoção permite, cintilografia e, em casos mais graves,

Cinecors Cardiologia
8º andar prédio HED
Fone: (51) 3217-6448
www.cinecors.com.br

Quero Saber
Refluxo gastroesofágico
“Tenho muita azia e a sensação de que vou regurgitar os alimentos. É muito desconfortável. Isso
pode ser sinal de algo grave?”

va alta e phmetria. O tratamento é feito com medicamentos específicos, e muitos casos regridem com
redução do peso, pois a obesidade acentua o refluxo.
Também é importante evitar deitar com o estômago
cheio ou ingerir bebidas alcoólicas próximo ao horário

Mário Alberto – Viamão

de dormir. Não beber líquidos muito quentes e ele-

Azia (queimação ascendente no peito), regurgi-

var a cabeceira da cama são hábitos que costumam

tação (retorno de alimentos à boca), tosse, pigarro

trazer alívio. É importante enfatizar que os sintomas

e rouquidão podem indicar doença do refluxo gas-

digestivos, especialmente os que envolvem a área

troesofágico, que atinge cerca de 20% da popula-

do tórax, devem ser diferenciados dos cardíacos. A

ção. Trata-se do retorno do conteúdo gástrico, que

avaliação médica é essencial, especialmente se forem

fica ácido pela secreção do suco gástrico para o

muito acentuados ou persistentes.

esôfago, que não tem a mesma proteção antiácida

Dr. Guilherme Sander, gastroenterologista

da parede gástrica, e cria fissuras que causam os
sintomas. O diagnóstico é clínico, e pode ser complementado por exames como endoscopia digesti-

14

- Para enviar sua dúvida ou pergunta, mande um e-mail para marketing@hed.com.br – Coluna Quero Saber. As perguntas são selecionadas conforme a linha editorial da revista.
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