Vamos desafiar
nosso cérebro?
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O principal objetivo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – Afpergs – transparece em todas as suas ações: oferecer a seus associados,
clientes/pacientes e à comunidade serviços de saúde de
qualidade, com atendimento acolhedor e humanizado, somados a técnicas contemporâneas e avançada tecnologia.
É um trabalho cotidiano e determinado, embasado em
gestão firme e transparente, sendo o
que nos move a superar desafios e buscar sempre a melhoria contínua. O resultado de mais um ano desta filosofia
de trabalho trazemos a você, leitor, nas
páginas da Revista Saúde.
Apresentamos novos serviços, atividades de interação com a comunidade,
eventos de qualificação e aprimoramento técnico, além de valiosas e úteis
informações sobre saúde e qualidade
de vida.
E como vida é renovação, a Afpergs e

Apresentamos
nesta edição
novos serviços,
atividades para
a comunidade
e informações
úteis sobre
saúde e
qualidade de
vida

suas instituições – Hospital Ernesto Dornelles, Hospital de
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Vamos desafiar nosso
cérebro?
Ambiente especial
para pacientes
bariátricos

Embora o termo não seja muito comum, a ginecomastia é bem frequente em homens, nos dois extremos da
vida: na adolescência, ou na faixa acima dos 70 anos. No entanto, o que é
ginecomastia, e como tratá-la?
“A ginecomastia é um transtorno hormonal que gera
a formação de tecido mamário em homens. É o resultado de uma hipersensibilidade ao estrogênio, que o
homem também produz, embora em pequenas quan-

Saúde

Editorial

Ginecomastia – o que é, e qual é a solução?

Esperanças para o Novo Ano

nencial dos hormônios sexuais, pode ocorrer o surgimento de tecido mamário.
Comprovando que a vaidade masculina está em
alta, as consultas no serviço de Mastologia do HED
têm aumentado significativamente: “Os mais velhos
têm preocupação com a saúde, e os jovens, em geral, devido à estética e autoestima”, observa o médico.
O tratamento corretivo é cirúrgico, podendo incluir a
lipoaspiração em casos de grande volume e com presença de gordura.

tidades”, esclarece o mastologista Mario Schorr. Com
o envelhecimento, a produção de testosterona, que é
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o hormônio masculino, fica reduzida, e deixa de inibir

O que é ginecomastia?
Parto normal X cesárea
Atividades HED
Nuclimagem - excelência
na investigação cardiológica

Caridade São Jerônimo e Verte|Saúde – desejam a todos
um Natal repleto de harmonia e muita saúde, além de forças e esperanças renovadas no Novo Ano.

o estrogênio, que é o hormônio feminino. “Isso resulta
em maior sensibilidade ao estrogênio, podendo causar
ginecomastia”, explica o médico.Na adolescência, por
ser um período em que acontece um aumento expo-



“Às vezes, a ginecomastia pode regredir
espontaneamente, porém o mais comum é
sua permanência”, afirma o mastologista.
“Embora alguns medicamentos possam ter
efeito no início, a melhor solução é a retirada
cirúrgica da mama”, reitera Mario Schorr.

Decio Francisco Scaravaglioni
Diretor-Presidente da Afpergs

revistasaude@hed.com.br
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Completando 63 anos de serviços médicos e hospitalares à Região Carbonífera, o Hospital de Caridade São Jerônimo vem ampliando seus indicadores de
atendimento, o que comprova a qualidade da instituição e sua interação com
a comunidade a que pertence.
Abrangendo onze especialidades médicas, o Centro
Clínico do HCSJ realiza mais de 1400 consultas mensais, indicando um crescimento de 5% em relação

Verte|Saúde completa 2 anos!
No dia 16 de setembro, a Verte|Saúde completou

Afpergs

HCSJ

HCSJ expande atendimentos
e internações

dois anos. E comemorou a data realizando uma semana de atividades, com exposições e oficinas que

ao ano passado. Uma ampliação que também acon-

possibilitaram maior interação entre colaboradores e

tece no número de internações: 463 em setembro,

clientes.

registrando crescimento de 2% em relação ao mesmo

Com o foco na saúde e no bem-estar dos benefici-

período de 2014, e uma média de 180 cirurgias men-

ários, a Semana de Aniversário Verte|Saúde contou

sais, como afirma o administrador João Batista Pozza.

com palestras informativas sobre alimentação saudá-

O HCSJ atende nas especialidades: clínica médica,

vel, saúde bucal e cuidados com a voz. Já as oficinas

cirurgia geral e laparoscopia, cirurgia vascular, der-

foram de pintura e trabalhos manuais com a técnica do

matologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrí-

fuxico. Exercícios de alongamento, relaxamento, reiki

cia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, uro-

e aula de zumba reiteraram a importância da atividade

logia, traumatologia e ortopedia.

física para uma vida saudável.

Palestras informativas no Outubro Rosa

Identidade visual reforça
qualidade no atendimento

Como informação é fundamental na prevenção
e estímulo ao diagnóstico precoce do câncer de
mama, o HCSJ integrou-se à campanha Outubro
Rosa através de palestras esclarecedoras sobre o
tema. No dia 14 de outubro, o ginecologista Mauro
Bainy Curi e o grupo Amigas da Mama falaram sobre a importância dos exames preventivos, diagnóstico e tratamento do câncer de mama para colaboradoras da instituição e familiares, em uma
ação de incentivo à saúde e qualidade de vida.

Os Bebês Verte também
fazem aniversário!
Faz 2 anos que a Elisa Müller Camargo e o Miguel dos Anjos Antunes nasceram e estão crescendo saudáveis com a Verte|Saúde.
Xisto Lucas Antunes, pai do Miguel, conta que,
após o parto, utiliza o plano para cuidar e acompanhar a saúde do filho: “Para nós, eu e minha
esposa Ellen dos Anjos, o atendimento do plano
continua nos deixando

satisfeitos.

O Miguel até já
consultou

com

o dentista, além
do pediatra que
o

A Verte|Saúde busca sempre a facilidade da tomada de serviços para seus beneficiários. A fim
de aprimorar seu atendimento, modernizou a sede
da operadora com a nova identidade visual. Vale
conferir!

acompanha”

relata.
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Parto normal ou cesárea

Adotando a prática de proporcionar o melhor em as-

as áreas da medicina

sistência e serviços médicos, o Hospital Ernesto Dor-

através de avaliações

nelles está ampliando o Serviço de Hematologia, fun-

e apoios e também na

damental para o atendimento qualificado em saúde.

assistência

direta

ao

Tecido líquido que circula pelo organismo, o san-

paciente - ambulatorial

gue carrega oxigênio e nutrientes às células, exer-

ou internado – nas do-

cendo

imunológica.

enças próprias do san-

Como especialidade da medicina que trata os com-

gue, como anemias, al-

ponentes do sangue – glóbulos vermelhos, glóbulos

terações de imunidade,

brancos e plaquetas –, a Hematologia atua ainda nos

cânceres hematológicos

órgãos que produzem o sangue, como a medula ós-

e de medula óssea”.

também

importante

função

sea, gânglios linfáticos e o baço.

– como escolher?

Hematologistas Kátia Fassina,
Carlos Bailon e José S. Ferreira

Devido à importância da especialidade, os médi-

Por isso, os hematologistas Carlos Roberto Bai-

cos projetam ampliar o serviço, com unidades de in-

lon, Kátia Fassina e José Sávio Ferreira, que inte-

ternação específicas para o tratamento de pacientes

gram o serviço especializado no HED, explicam que

com leucemias agudas e neutropenia – baixíssima

“a hematologia atua integrada a praticamente todas

imunidade com alto risco de infecções.

Médicos em Ação

Clientes Hed

• O geriatra Irajá Heckmann participou, em outubro, do Grupo de Estudos
da Realidade do Idoso, em Campinas,
São Paulo, e também esteve presente no
Simpósio Internacional de Geriatria da
PUCRS, em setembro.
• O cirurgião buco-maxilo-facial Sérgio
Antônio Schiefferdecker abordou o tema
“Protocolo de atendimento buco-maxilo-facial em pacientes politraumatizados:
enfoque no tratamento de fratura órbito

Obrigado a todos!

zigomática etmoidal”, no Encontro Educacional do Colégio Brasileiro de Cirurgia
e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. O
evento foi realizado no anfiteatro Bruno
Marsiaj, do HED, no dia 5 de novembro.
• A nefrologista Cinthia Vieira participou, em novembro, do Congresso Americano de Nefrologia – Kidney Week. O
serviço de Nefrologia do HED enviou três
trabalhos para o evento, e todos serão
publicados no JASN Abstract, jornal da
Sociedade Americana de Nefrologia.

“Hospital Ernesto Dornelles: Pela excelência de atendimento, infraestrutura e
qualidade profissional. Agradecer as equipes deste admirável hospital que trata as
pessoas com amor, respeito e dignidade.
Funcionários: Gostaríamos de agradecer
e elogiar as recepcionistas, os seguranças,
as copeiras, os roupeiros e as faxineiras
pelo carinho, respeito e competência profissional.
Enfermeiros Cirúrgicos: Queremos agradecer, parabenizar e elogiar os enfermeiros
do bloco cirúrgico do 7º. andar, pela abnegação, trabalho e dedicação.
Especial agradecimento ao enfermeiro
de plantão e prontidão das madrugadas,
Marcelo, um profissional competente e qualificado. Um jovem dinâmico com disponibilidade, alegria, amor e carinho a todos os
pacientes – Sou testemunha viva.
À Iluminada Equipe do Dr. Vicente Su-

sin: Desejamos agradecer e elogiar a Dra.
Luciana, médica-cirurgiã, ao jovem médico-residente Dr. Aloísio, abnegados profissionais, anjos da guarda e do front, competentes e qualificados que fazem parte da
equipe médica liderada pelo Dr. Vicente
Susin, pelo sucesso da cirurgia, pelo atendimento prestativo e carinhoso, pelas palavras firmes e amigas, sempre colocando-nos a par da situação.
À Dra. Viviane: Anestesista competente e
qualificada, muito querida, educada e tranquilizadora (tranquilizou-me sem anestesia,
só na conversa), nossos sinceros agradecimentos.
À Médica-Cirurgiã Luciana: Ser grato é
o que digo de coração, manifestamos todo
apreço e admiração pelo compromisso com
a qualidade da atenção e dedicação à saúde
humana. Que Deus continue sempre iluminando você e suas preciosas mãos cirúrgicas”.
Paulo Athaydes e Família.

Cartas enviadas ao Serviço de Apoio ao Cliente – SAC – sac@hed.com.br - Fone: (51) 3217.8500
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A pergunta acima está sempre presente na mente e nas emoções
das futuras mamães. Um tema que costuma gerar dúvidas, como
afirma o ginecologista e obstetra Carlos Ely Dornelles: “A cesárea,
atualmente, atinge cerca de 84% dos partos que ocorrem na rede
particular do Brasil, enquanto que na rede pública é por volta de
40%. Esses dados tornam nosso país o líder mundial em realização
de cesárea. Porém, antes de se dar um veredito sobre qual das duas
formas de parto é a melhor, temos que ter sempre em foco que o
que mais importa é a qualidade de vida e a saúde da gestante e do
bebê”, argumenta.
O parto por cesárea consiste em uma cirurgia, na qual são realizados cortes não só nas várias camadas da parede abdominal,
como também no útero. Como qualquer cirurgia, esse procedimento
oferece riscos. Já o parto normal é a forma natural de saída do bebê
do corpo da mãe, sendo que a recuperação ocorre imediatamente após o nascimento. Ainda assim, podem acontecer complicações
mesmo em mulheres saudáveis; no entanto, são menos graves que
as complicações que podem, eventualmente, ocorrer em cesáreas.
“Por isso, o pré-natal é sempre tão importante, para que o bebê
tenha monitoração constante, e assim, o parto acontecer da melhor
forma possível”, observa o médico.
Mesmo levando em conta o mito da dor do parto
– até porque, lembra o obstetra, existe a opção
da analgesia do parto -, o fator determinante
para a escolha é o histórico de saúde de cada
gestante.
“Se a paciente é saudável e pode ter um
parto normal, que oferecerá menos riscos,
por que fazer cesárea?”, questiona. “Porém, se
a gestante pessoalmente optar pela cesárea após
uma clara explicação acerca dos prós e contras pelo
seu médico, a decisão deve ser respeitada, já
que o emocional da gestante, ou seja, o modo
como ela se sente sobre o parto também é
muito importante”, reitera Dornelles.
Dessa maneira, com exceção das gestantes com doenças ou outros fatores que levem a uma contraindicação de parto normal, a própria mulher - após orientação
do médico sobre todos os prós e contras - é quem deve escolher qual será
a forma que acontecerá esse momento
tão importante e único de sua vida.

Quero Saber
O que é zoster?

Saúde

Saúde

Sangue também se trata

“Vi na televisão uma campanha sobre zoster, mas gostaria de maiores esclarecimentos. Como se adquire e como
é o tratamento?” Luiz Carlos – Porto
Alegre
Herpes zoster é uma infecção viral causada pelo vírus Varicela-zoster,
o mesmo da catapora. Este vírus fica
adormecido em pessoas que tiveram
contato com ele em algum momento da
vida e se manifesta em situações específicas, como, por exemplo, períodos de
imunossupressão. É caracterizado pelo
surgimento de vesículas na pele, distribuídas em faixa, localizadas principalmente no tronco e na face, em apenas
um dos lados do corpo, geralmente
acompanhadas de dor intensa no local.
Na maioria das vezes, não apresenta
risco de morte, mas pacientes com defesas baixas precisam ter mais cuidado, pois as lesões podem ser extensas
e afetar órgãos nobres, como os olhos.
O diagnóstico correto permite que o
tratamento seja precoce, diminuindo
uma das principais complicações, que
é a dor neuropática pós-herpética, que,
não raramente, pode ser muito incômoda para o paciente. O envelhecimento,
doenças crônicas e uso de medicamentos imunossupressores são fatores de
risco para o desenvolvimento de herpes
zoster. Atualmente, estes grupos de risco, sempre sob orientação médica, podem diminuir o risco de ter a doença,
através da vacinação, que é disponível
no Brasil.
Odirlei Monticielo, reumatologista
- Para enviar sua dúvida ou pergunta, mande
um e-mail para marketing@hed.com.br – Coluna Quero Saber. As perguntas serão selecionadas conforme a linha editorial do Saúde.
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A cada edição, uma visão

Vida Total

abrangente de saúde e vida!

O cérebro também precisa de exercícios!
Exercícios intelectuais e
atividades que estimulam a pensar

Aprendizado Progressivo:

são o melhor “alimento” para o

l
l
l
l

cérebro. Segundo o neurologista
Miguel Muratore, do Serviço de
Memória e Distúrbios da Cognição
do HED, “quanto mais estimulado,
o cérebro gera mais sinapses,
isto é, mais neurônios estão
se conectando”. E a equação é

Aprender novo idioma
Adotar novo hobby
Aprender informática
Aprender ou reaprender
a tocar um instrumento
musical

simples: quanto mais conexões,

Interação social
Jogar cartas
Participar de reuniões em clubes
Fazer trabalho voluntário
Ir a teatro, palestras, exposições
com amigos
l Frequentar aulas em escolas
comunitárias
l
l
l
l

mais cérebro!
Isto vem a gerar o que se chama
de “reserva cognitiva”, um cérebro
educado para sempre aprender
coisas novas, disposto a ser
desafiado, com mais capacidade
de memória, de raciocínio,
de gerenciar informações, de
permanecer vivo, mantendo longe
doenças degenerativas cerebrais,
como o Alzheimer.
Manter o cérebro alerta é fácil,
não requer grandes investimentos

Novos modos de pensar
Escrever um poema rimado
Desenhar/colorir
Escrever suas memórias
Ler novo tipo de livro, por
exemplo, biografia ao invés de
ficção
l Ter novos tópicos de interesse
l
l
l
l

Forçar a pensar
Montar modelo de aeroplano
Fazer artesanato
Ler frequentemente
Criar nova receita de comida
Fazer palavras cruzadas ou
outros jogos
l Responder perguntas feitas
em shows de TV
l
l
l
l
l

é incentivar o gosto pela vida,

fundamental para estimular

a oxigenação do cérebro. Uma
caminhada de 30 minutos por dia
já faz toda a diferença.

2

Convívio social: suporte
afetivo, disposição para

experiências, é um estímulo à
troca e à solidariedade.

3
4

Exercícios intelectuais:
pequenas coisas como as

sugeridas ao lado.
Investir na saúde
cardiovascular, controlar o

diabetes, a hipertensão, manter
alimentação balanceada, não
fumar, beber moderadamente.

5

Evitar o estresse: a prática de
exercícios físicos e intelectuais

reduz a tensão, gerando menos

com disposição de aprender e

cortisol – o hormônio do estresse.

Desafio corpo-movimento
l Jogar golfe, tênis, pinguepongue
l Andar de bicicleta
l Dançar
l Pintar quadros, potes, madeira
l Aprender ou reaprender a dirigir
carro com câmbio manual
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Atividades físicas regulares:

compartilhar e ter novas

ou muito esforço: o principal

compartilhar novas experiências!

Cinco passos para ter
o cérebro saudável e
uma vida plena:

Velhas coisas – novas rotas
l Ir para casa por itinerários
diferentes do usual
l Escovar os dentes com a mão
não dominante
l Comer com pauzinhos chineses
l Ouvir música
l Manter-se ocupado
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A segurança do paciente nos mais variados aspectos da assistência médico-hospitalar permeou todas
as palestras da IX Jornada do Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar e o V Encontro do Serviço de
Epidemiologia e Gerenciamento de Riscos do HED,
realizados nos dias 29 e 30 de outubro. Com palestrantes de diversas instituições hospitalares do país,
a palestra magna abordou “O Impacto da Segurança do Paciente no Futuro das Instituições de Saúde”,
proferida pelo dr. Walter V. Mendes Jr, da Fundação
Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro.

Festa da Harmonia
A confraternização de final de
ano do HED, como tradicionalmen-

Homenagem no Serviço
de Endoscopia
Em solenidade realizada no dia 16 de novembro, o Serviço de
Endoscopia

passou

a

denominar-se “Unidade
de Endoscopia Digestiva
Dr. Leo Rost Weiss”, com
descerramento de placa
alusiva, em reconhecimento e homenagem
ao precursor da endoscopia digestiva no HED, iniciada
em 1975. Na ocasião, também foi inaugurada a quarta
sala do serviço, ampliando e qualificando o atendimento
que já é referência em Porto Alegre.

Outubro Rosa e Novembro Azul – Juntos contra o câncer
As duas campanhas de preservação da vida de mulheres e homens foram reunidas em evento no ambulatório do Hospital Ernesto Dornelles, no dia 23 de outubro. Promovido pela Comissão Pró-Saúde, o evento teve
o foco de incentivar e mobilizar sobre a importância da
prevenção do câncer, principalmente através da adoção
de hábitos saudáveis, prática de exercícios físicos e exames preventivos. Para a Coordenadora de Comunicação e Marketing e presidente da Comissão Pró-Saúde,
Daiane Wolk, a ação superou as expectativas de atendimento. “Em quatro horas de ação, atendemos mais de
130 pessoas que puderam verificar a pressão arterial,
tiveram avaliação nutricional, consultoria gratuita com
médicos oncologistas, receberam dicas de saúde e, ainda, puderam levar um mimo para casa.” Para marcar

o Outubro Rosa, as mulheres ganharam esmaltes rosa,
e para o Novembro Azul, os homens, uma loção pós-barba, patrocinados pela DIMED/Panvel.

II Simpósio de Mastologia

Foto Maria Clara Adams

Inserido na campanha Outubro Rosa, o HED reali-

Segurança no perioperatório

zou, nos dias 16 e 17 de outubro, seu II Simpósio de

te acontece, reuniu quase mil colaboradores da instituição no Galpão

Este foi o tema central do IX Encontro de Enfer-

Crioulo do Parque da Harmonia, na

magem do Centro de Material e Esterilização, da

noite de 4 de dezembro. O tema

VIII Jornada de Enfermagem do Centro Cirúrgico e

“Cassino” animou a todos, especial-

da III Jornada de Enfermagem da Sala de Recupe-

mente pela ambientação e pelo cli-

ração Pós-Anestésica do HED, realizados no dia 7

ma de celebração e amizade, com

de outubro, no anfiteatro da instituição. A abertura

muita alegria, perfeitos para come-

ficou a cargo do gestor

morar mais um ano de trabalho e

médico do Centro Cirúr-

realizações.

gico, Airton Bagatini.

Mastologia. O tema central “Individualização no Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama: Estado de
Arte” atraiu mastologistas, oncologistas e especialistas em diagnóstico por imagem, além de profissionais
de saúde. O evento contou com a presença do superintendente médico do hospital, Ricardo Guterres,
do presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia,

Pare de fumar, correndo!
A tradicional caminhada e corrida promovida pelo

CARDIOLOGIA
INTERVENCIONISTA
COM ATENDIMENTO
DE PRIMEIRO MUNDO
Equipe médica especializada, equipamentos de última
geração, laudos emitidos na hora e colaboradores atenciosos
garantem a excelência do atendimento na Cinecors.

Angioplastia – Coronariograﬁa – Valvuloplastia – Implante de stent
Fechamento de CIA/PCA – Arteriograﬁas – Radiologia intervencionista
Hospital Ernesto Dornelles - Av. Ipiranga, 1801 – 8º. andar – POA/RS
www.cinecors.com.br e cinecors@cinecors.com.br 3217.6448 e 3217.2318
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Atividades HED

Atividades HED

Cultura de segurança
hospitalar

Grupo de Combate ao Tabagismo do hospital mais
uma vez reuniu um grande número de pessoas, pelo
Dia Nacional de Combate ao Tabagismo – 29 de agosto. Desde a concentração, em frente à instituição,

Ruffo de Freitas Jr. e do coordenador da Mastologia,
José Pedrini, que fez a conferência de abertura sobre o
tema: “Você por inteiro – ninguém sem mamas. Avanços e desafios na reconstrução mamária no Brasil”. A
senadora Ana Amélia Lemos e o secretário estadual
de saúde, João Gabbardo dos Reis, participaram do
painel “Políticas Públicas em Saúde Mamária”.

com alongamento e palavras de ordem pela vida, até
o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o objetivo de todos era promover os benefícios de uma
vida saudável, sem o vício do tabaco. A caminhada foi
realizada dia 27 de agosto. O Grupo de Combate ao
Tabagismo é multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, psicólogas, nutricionistas e fisioterapeutas. Mais
informações no SAC da instituição.
Senadora Ana Amélia prestigiou o Simpósio
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Celebrada nacionalmente em 18 de outubro, a data

Cinecors inicia

mereceu evento especial no HED. No dia 20, o anfiteatro Bruno Marsiaj, da instituição, recebeu corpo clínico

tratamento inovador
em válvulas cardíacas

e médicos dos serviços parceiros para atividades culturais,
mostra de trabalhos científicos, atividades institucionais e
a palestra magna Dr. Fernando

A Cinecors Cardiologia está

Carneiro Becker. O palestran-

iniciando um tratamento mo-

te foi o médico Paulo Roberto

derno e inovador para pacientes

Prates, que falou sobre “A ori-

com doença nas válvulas aórti-

gem do barbeiro-cirurgião”, em
uma abordagem histórica da prática médica. Participaram
da homenagem os superintendentes médico e administrativo do HED, Ricardo Guterres e Odacir Rossato, respectivamente, o diretor do corpo clínico, Gabriel Mädke,
a presidente da AMHED, Karine Bonamigo, e a presidente
da Comissão de Ética, Marlise Cerato Michaelsen.

Superintendente
médico, Ricardo
Guterres, ladeado
pelos médicos
Airton Bagatini,
Karine Bonamigo,
Marlise Cerato e
Gabriel Mädke

ca e mitral. Trata-se do implante de próteses capazes de tratar
essas válvulas sem a necessidade de cirurgia convencional.
“Essa nova terapia permite que
pacientes com estenose aórtica e insuficiência mitral, antes
tratados somente com cirurgia,

Posse na diretoria do Corpo
Clínico e Comissão de Ética
No dia 1º de outubro, foram empossadas a nova diretoria do Corpo Clínico e a nova Comissão de Ética do
HED. O Dr. Gabriel Mädke assumiu a direção do corpo clínico, e o Dr. Jorge Guardiola Meinhardt Jr. a vice-diretoria.
A Comissão de Ética passa a ser presidida pela médica
Marlise Cerato Michaelsen, tendo como membros titulares
os médicos Amaral José
de Freitas Cunha, Carlos
Eduardo da Silva, Eduardo Sperb Pilla, Norberto
Luis Campos Martins e
Percy Roberto Schreck.

possam receber por cateter o
reparo necessário”, explica o
cardiologista Cristiano Cardoso, diretor técnico da Cinecors,
que possui certificação pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica para realização do procedimento e será o responsável
por esta nova técnica.
Ele ressalta que toda a equipe passou por um período de
treinamento e hoje conta com
médicos preparados para o procedimento. De acordo com o
mento permite que pacientes
com alto risco cirúrgico sejam
tratados de maneira menos invasiva. É o que há de mais mo-

Vice-diretor e Diretor do
corpo clínico, médicos
Jorge Guardiola Meinhardt
Jr. e Gabriel Mädke
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na excelência diagnóstica em cardiologia
“Tenho que fazer um exame de coração. E agora, o que vai ser?” É natural
que a perspectiva de um exame cardiológico traga certa inquietação e insegurança. Porém, o importante é ter clareza de
que o exame gera informações valiosas
para a manutenção da saúde e da qualidade de vida.
Por isso, a experiência e o conhecimento de 25 anos de atuação da Nuclimagem
são diferenciais exclusivos. Segurança,
tecnologia e capacidade técnica em Medicina Nuclear e, em especial, em Cardiologia Nuclear garantem exames seguros,
confortáveis e altamente precisos, fornecendo o diagnóstico mais acurado.
“Mais de 50 mil exames realizados de cintilografia
do coração colocam a equipe da Nuclimagem Cardiológica na melhor qualificação do estado da arte em
procedimentos não invasivos, como também em eco-

derno nessa área e totalmente
disponível aos clientes/pacientes do HED”.

Dr. Belmonte J. Marroni e equipe de cardiologistas

cardiografia, doppler vascular, ergometria e eletrocardiograma, que não utilizam radiação”, garante seu diretor, o médico Belmonte J. Marroni.

Além disso, a Nuclimagem também se destaca em
investigação neurológica (perfusão cerebral), emba-

Investindo permanentemente em tecnologia, o ser-

sada em mais de oito mil exames para investigação

viço conta com o avançado tomógrafo nuclear da GE

da perda de memória, doenças vasculares e Mal de

(Camara Ventri), especializado em estudos cardíacos

Alzheimer. Nestes estudos, a Nuclimagem realiza tes-

e neurológicos, concretizando sua filosofia de atualiza-

tagem neuropsicológica de rotina como complemento

ção tecnológica.

investigativo, visando ao diagnóstico neurofuncional.
Como afirma Marroni, “a investigação não invasiva,

médico, “esse tipo de procedicom doença valvular grave e

Comissão de Ética do HED

Nuclimagem cresce

Serviço

Atividade HED

Dia do Médico

Visite o site nuclimagem.com.br
Você pode realizar pré-agendamentos
de exames, saber mais detalhes e obter
os resultados dos seus exames com
segurança e comodidade.

por meio de imagens, traz informações precoces extremamente importantes para o tratamento correto”.
Daí o constante investimento em tecnologia e na
equipe médica altamente qualificada, garantindo segurança e boas práticas investigativas para os clientes/pacientes do HED, internados e ambulatoriais.

E-mail: contato@nuclimagem.com.br
Fone: (51)3217-2666
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Pioneirismo
Superintendentes
Odacir Rossato e
Ricardo Guterres,
com os médicos
Vicente Susin,
Gabriel Vargas
e Jorge Ruttkay
Pereira, na
inauguração da ala
bariátrica

Ambiente hospitalar

seguro e confortável para quem está acima do peso
Mais uma vez, o Hospital Ernesto Dornelles exerce o pioneirismo que faz parte de
sua história: é o único
hospital do Rio Grande
do Sul a disponibilizar
ambiente e infraestrutura de internação especialmente concebidos
para clientes/pacientes
bariátricos, aliando segurança hospitalar a
conforto e comodidade. A nova ambientação diferenciada foi inaugurada no dia 29
de outubro.
Nas oito unidades disponíveis, os pisos, móveis e
equipamentos sanitários têm a capacidade de suportar pesos até o limite de 350 quilos. A ambientação
inclui camas e poltronas de tamanhos especiais, piso
antiderrapante, banheiros equipados e seguros para
tamanhos diferenciados.
Toda esta inovação no ambiente integra o foco
da instituição em ser referência no atendimento de

explicam os médicos Gabriel Vargas e Jorge Ruttkay
Pereira, cirurgiões bariátricos, “há três anos o HED
foi reconhecido pela Surgical Review Corporation
como centro de excelência em cirurgia bariátrica,
através do trabalho do Gecom – Grupo de Estudos
de Cirurgia da Obesidade e Metabólica, devido à sua
qualidade técnica e infraestrutura de atendimento
para este público diferenciado”.
O hospital realiza mais de 350 cirurgias bariátricas por ano, contando com profissionais médicos,
de enfermagem e de psicologia, fonoaudiologia, nutrição e fisioterapia, capacitados para atender a pacientes severamente obesos.



A relação peso/altura é que determina a
obesidade. É considerado obeso quem tem IMC
(Índice de Massa Corporal) acima de 40; ou
quando o IMC fica entre 35 e 40 com doenças
associadas, como hipertensão, diabetes ou
problemas articulares. O cálculo do IMC é feito
dividindo o peso (em quilogramas) pela altura
(em metros) ao quadrado.

clientes/pacientes bariátricos, ou obesos que necessitem de cirurgias diversas ou de internação. Como



Quem tem IMC de 40,
provavelmente tem 45 quilos
de excesso de peso em
relação ao que deveria pesar,
afirmam os médicos.



O IMC é um importante
pré-requisito para a cirurgia
bariátrica; porém, também
é necessária avaliação
psicológica e clínica.
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