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Afpergs 90 Anos: gestão,
evolução e acolhimento
Veja Encarte Especial sobre sua história
e realizações nesta edição

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A edição final do ano da Revista Saúde se apresenta um

no Laboratório

de Análises Clínicas

Tecnologia

Editorial

Tecnologia e qualidade em processos

Afpergs celebra 90 anos
de realizações
tanto mais robusta. Nela, está encartada publicação especial
comemorativa aos 90 anos da Associação dos Funcionários do
Estado do Rio Grande do Sul – Afpergs, na qual trazemos um
pouco de nossa trajetória.
É quase um século de existência e trabalho focados na saúde, no bem-estar, no acolhimento aos funcionários públicos
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Afpergs 90 Anos

estaduais e, acompanhando a evolução dos tempos, agora se
expande a toda a sociedade.
Nas conquistas, ampliações e aquisições, estão presentes o estilo de gerenciamento, a forma de atuar da entidade, suas convicções e a dedicação de
dirigentes e colaboradores, ao longo de
nove décadas.
A Afpergs está presente na operadora Verte|Saúde, no Hospital Ernesto
Dornelles, no Hospital de Caridade São

Há 90 anos a
Afpergs atua em
benefício da saúde
e bem-estar, com
gestão empresarial
de forma
humanizada.

Jerônimo e no Posto Assistencial de
Atendimento Gratuito na Ilha do Pavão.
Eles permanecerão escrevendo suas histórias e suas próprias
evoluções, inspirados na visão humanizada e no trabalho firme
que gera resultados à população gaúcha há 90 anos.
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Alta tecnologia no
Laboratório de Análises
Clínicas
Verte|Saúde inaugura novos
espaços
Imunidade é saúde e vida
Conheça o Serviço de
Mastologia
Equipamentos avançados
nas UTIs do HED

Segurança, rapidez e confiabilidade nos
resultados. Esses atributos embasam o
crescimento do Laboratório de Análises
Clínicas do HED, que, em pouco mais de
oito meses de funcionamento, já realiza
mais de 80 mil exames/mês, atendendo
a clientes do ambulatório, unidades de
internação e Serviço de Emergência da
instituição, além do público externo.

Fotos Roberto Furtado

Gestor do
Laboratório,
Paulo Sartori,
ressalta a
confiablidade
dos resultados
dos exames

Equipamentos de última geração e processos automatizados abreviam o tempo para gerar os resultados, o que permite acelerar diagnósticos e
tratamentos. O Laboratório realiza exames em hematologia, bacteriologia, imunologia e bioquímica,
esta última com equipamentos avançados na técnica
de química seca, o que há de mais moderno no setor,
mundialmente.
O gestor do Laboratório, farmacêutico e bioquímico Paulo Sartori, destaca também o trabalho em
bacteriologia, totalmente automatizado, que reduz
em pelo menos 24 horas a liberação de resultados e

Decio Francisco Scaravaglione

que está sendo integrado ao sistema de informações

Diretor-Presidente da Afpergs

do Controle de Infecções do Hospital. “Isso garante
segurança e agilidade, cruciais para a identificação e
ação contra bactérias”, explica.
O serviço atua com parceiros, em nível mundial,
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que estão na linha de frente de pesquisas em análises clínicas, e se prepara para trabalhar na área de
Biologia Molecular, propiciando dados de alta precisão, especialmente para a oncologia e doenças infecciosas. Atuando nas 24 horas do dia, dispõe de
50 profissionais, entre técnicos, atendentes e área
administrativa.
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no Hospital de Caridade São Jerônimo
Um ano de muito trabalho, mas com muitas
conquistas. Assim o administrador do HCSJ,
João Batista Pozza, define como foi 2018
para a instituição, projetando ainda mais realizações para 2019.
Pozza cita o Qualificar – Programa de Qualificação da
Assistência Hospitalar como destaque: “São treinamentos e qualificações oferecidos pelo projeto e pela adoção
das melhores técnicas e práticas sugeridas para a se-

O Laboratório de Análises Clínicas passou a operar,
neste ano, com a tecnologia de química seca para dosagem bioquímica. O administrador esclarece que “essa

Foram abertos oficialmente os Espaços
Terapias, da Mulher e o Kids. São ambientes pensados para proporcionar intimidade, conforto e bem-estar aos beneficiários da Operadora Verte|Saúde.

O 7º e o 9º andares também foram reformados
para trazer um novo conceito de identidade visual e
acolhimento ao beneficiário. O Espaço Kids e o da
Mulher, respectivamente, oferecem agora ambientes
decorados e voltados para este perfil de público.

tecnologia revolucionária permite resultados muito mais
precisos para nossos clientes e um baixo impacto am-

Fotos Acervo Verte|Saúde

biental para toda a comunidade. Também gera maior
segurança e agilidade nos resultados dos exames”. Além
disso, está sendo feita pela Air Liquide uma nova e qualificada rede de gases medicinais.

gurança do paciente”. Após uma análise inicial, foram

Controlar e reduzir custos são vitais para o gerencia-

desenvolvidas capacitações com os colaboradores, con-

mento. Por isso, materiais para a obra de ampliação do

sultorias mensais baseadas no manual da ONA - Orga-

HCSJ são adquiridos por licitação no modelo Pregão, vi-

nização Nacional de Acreditação e, ao final de 12 meses,

sando ao menor preço sem detrimento de qualidade, e a

o HCSJ será avaliado quanto às melhorias em processos

administração também negociou, junto à CEEE, a redu-

e serviços.

ção de gastos com energia elétrica.

Foto Rene Cabrales

Verte|Saúde inaugura novos Espaços

Verte|Saúde

HCSJ

Realizações e boas perspectivas

Todas essas realizações foram apresentadas à comunidade, por meio de reunião na Câmara de Vereadores
de São Jerônimo, e agora o HCSJ se prepara para ofertar,
em 2019, mais 150 leitos pelo Sistema Único de Saúde –
SUS, além da conclusão do Centro Cirúrgico, Obstétrico
e Central de Material Esterilizado.

Localizado no 5º e 6º andares do prédio, o Espaço
Terapias possui unidades destinadas à Fisioterapia,
Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. São, ao todo, oito consultórios com espaço

HCSJ em números, até 31/10/2018:
 Internações: 3.650
 Pronto Socorro: 47.250 atendimentos

Instalações do HCSJ

cabine para audiometria, equipamentos para a terapia ocupacional, isolamento acústico e poltronas nas
salas destinadas à psicologia.

Além da reforma estrutural, a equipe assistencial
passa a contar com novos profissionais que possi-

 Cirurgias: 1.880

bilitarão um aumento de atendimentos. Dentre os

 Consultas especializadas: 12.000

recentes credenciamentos, estão um psicólogo, um

 Exames laboratoriais: 110.000 exames
 Raios X: 9.510 exames
 Tomografias: 1.520 exames
 Ecografias: 925 exames
 Mamografias: 1.850 exames
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para aproximadamente 20 pessoas nas recepções,

oftalmologista, uma nutricionista, um psiquiatra e
um clínico geral. Para a nutricionista da Verte|Saúde,
Flávia Duarte, a instituição e os beneficiários estão
bastante animados e receptivos: “O público está motivado com as mudanças e a procura por melhorias
na alimentação com foco na prevenção e tratamento
de doenças tem sido crescente desde a inauguração”.
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A cada edição, uma visão

Vida Total

abrangente de saúde e vida!

Imunidade é
vida e saúde

Uma nova era para a Medicina

É tão significativa a importância do
nosso sistema imunológico que um dos
maiores avanços da medicina em todos
os tempos – a imunoterapia – vem sendo
aplicada com sucesso no tratamento de
alguns tipos de cânceres e em doenças
autoimunes. Cuidar da nossa imunidade
é preservar a saúde, e, além de novas
técnicas, manter hábitos saudáveis de
alimentação e atividades físicas regulares também são determinantes para
fortalecer esse sistema, decisivo para a
nossa qualidade de vida.

Para o oncologista Gilberto Schwartsmann, a imuno-

da doença têm sido tratados com sucesso por meio

terapia é “uma área do conhecimento realmente fasci-

desta nova terapêutica”. Ele lembra, também, uma ou-

nante e que está rapidamente transformando os con-

tra forma de imunoterapia, já antiga: “São as vacinas,

ceitos que utilizamos como base para o tratamento do

as quais nos fazem ter um sistema de defesa alerta

câncer”. Ele é enfático ao afirmar que “estamos no iní-

contra várias infecções, tais como sarampo, poliomie-

cio de uma nova era na medicina, sem a menor dúvida”.

lite, hepatite e tantas outras. Entretanto, sempre que

Reiterando que “imunidade e saúde são conceitos
afins”, o oncologista assegura que “a imunoterapia é
aplicável a uma variedade de doenças não malignas,
como nas deficiências imunológicas, doenças autoimunes, e transplantes de órgãos”.
Schwartsmann destaca ainda que a imunoterapia
utiliza anticorpos monoclonais que bloqueiam “freios”
do reconhecimento de células estranhas ao organismo pelo sistema imunológico. “E há algumas pistas no
sentido de identificar quais os pacientes mais sensíveis
a essa estratégia. Uma delas é a presença de receptores para essas características no tumor ou em células
especializadas do sistema imunológico”, afirma.

manipulamos de alguma forma o sistema imunológico,
há risco de desenvolvimento de doenças autoimunes.
Por isso, é fundamental sempre termos a indicação e o
acompanhamento médico”.
Com estes novos tratamentos imunoterápicos,
Schwartsman assegura que se reativa o mecanismo de
reconhecimento do tumor. “E já há evidências de sua
eficácia em vários tipos de câncer, como o melanoma
maligno, o câncer de rim, pulmão, bexiga e linfomas.”
O tratamento por imunoterapia pode ser feito no Serviço de Oncologia do HED, com medicamentos já aprovados para uso clínico e outros que estão sendo investigados pela Unidade de Pesquisa Clínica da instituição.

Por sua vez, Monticielo explica que “este tratamento

O

consiste em fazer com que o nosso sistema imunológico passe a identificar determinadas células que esta-

sistema imunológico é responsável pela in-

vam ‘escondidas’ e, dessa forma, se multiplicam desor-

terface do nosso organismo com o meio am-

ganizadamente, causando o câncer. Hoje, vários tipos

biente e todos os micro-organismos que nele

vivem. O reumatologista Odirlei André Monticielo esclarece que é constituído por células, anticorpos e

Boa nutrição nos faz mais fortes

substâncias específicas, permitindo a identificação e
a destruição de organismos invasores como bactérias,
vírus e fungos. Ao mesmo tempo em que nos defende
destes agentes, o sistema imunológico também reconhece células próprias anormais que podem evoluir
para cânceres e as ataca”.

E quando o sistema desequilibra?
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sistema imunológico contra seu próprio organismo,
levando ao surgimento de doenças conhecidas como
autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite
reumatoide, vasculites, esclerose sistêmica, espondiloartrites e muitas outras”.
Então, como fortalecemos nosso sistema imunológico? Embora, atualmente, a predisposição genética

O reumatologista responde que “este desequilíbrio

não possa ser modificada, ajuda muito manter bons

surge à medida que uma pessoa geneticamente pre-

hábitos de vida, como evitar tabagismo, ter alimenta-

disposta, em contato com diversos fatores ambientais,

ção saudável, praticar exercícios físicos, evitar auto-

tais como micro-organismos, tabagismo, determina-

medicação, ou exposição a poluentes e agentes quími-

dos alimentos, medicamentos e muitos outros até o

cos, ter uma vida feliz e com baixa carga de estresse

momento pouco conhecidos, passa a ter reação do

emocional.

Segundo o médico nutrólogo Paulo Henkin, nossas
“respostas de defesa, sob o ponto de vista nutricional,
devem se concentrar no equilíbrio entre o grau de ataque (inflamação) e a regulação necessária da defesa
(anti-inflamação)”. Nesse balanceamento, entram os
dois tipos ácidos graxos presentes nas gorduras dos
alimentos: “O ômega 3, que é anti-inflamatório, e o
ômega 6, que é pró-inflamatório”. Ele afirma que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a relação é de
três a cinco porções de ômega 3 para uma de ômega 6
na dieta. “A maior fonte de ômega 3 é o peixe de água
salgada, in natura, e não em cápsulas”, reforça. Já o
ômega 6 está presente nas nozes, semente e óleo de

girassol, óleo de soja e frutas como abacate e manga.
Paulo Henkin salienta, ainda, a ação anti-inflamatória e anti-oxidante dos fitoquímicos que ajudam o
sistema imunonológico: “O Instituto Norte Americano
de Combate ao Câncer recomenda alto consumo de
frutas, verduras, legumes e ervas aromáticas, como
manjericão, sálvia, alecrim, cúrcuma, salsa, cebolinha,
louro e tomilho”.
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Mastologia

Nenhuma mulher sem mamas:
Lema do Serviço de Mastologia
Quando uma mulher recebe o diagnóstico
de câncer de mama, é normal o impacto
na autoestima e na feminilidade. O Serviço
de Mastologia do HED trabalha de forma diferenciada e altamente especializada, com
um time de cirurgiões exclusivos da mama,
que propiciam reparação imediata dos defeitos mamários produzidos pela retirada do
tumor: é a cirurgia oncoplástica da mama.

mentos oncológicos e plásticos, para retirada do tumor e evitar defeitos e mutilações das mamas. “Essa
técnica se constitui na revolução cirúrgica das mamas
no início deste novo milênio”, informa o mastologista.

Mais conforto e soluções
para pacientes
Ademais, os procedimentos em mastologia que incluem a localização, biópsia e retirada de lesões im-

Foto René Cabrales

palpáveis, só visíveis nos exames de imagem, são
minimamente invasivos e têm como objetivo tornar
o processo de diagnóstico e tratamento das doenças
mamárias mais ágil e preciso, e menos desconfortável para a paciente.
“O diferencial é a agilidade e resolutividade. Sem
tempo de espera. A paciente é sempre atendida, no
mesmo dia em que solicita a consulta por um médico da nossa equipe, e realiza os exames que forem
necessários, também, no mesmo dia ou com agendamento agilizado conforme a conveniência da paciente
e seus familiares”, justifica Mario Schorr.

Dr. Mario Schorr, mastologista

 O Serviço de Mastologia está
localizado no 4º andar do HED.

O mastologista Mario Schorr esclarece que “a principal vantagem é oferecer a preservação da autoestima e feminilidade das mulheres com cirurgias re-

 Para agendar consultas, orientações

paradoras como tratamento-padrão. Nossa política é

sobre exames, encaminhamentos e

‘Nenhuma mulher sem mamas’. Por isso, quando é

quaisquer informações:

necessária a retirada completa das mamas, a chamada mastectomia, a reconstrução imediata é rotina

 Telefone: (51) 3217-8424

do Serviço de Mastologia, sempre que a paciente de-

 Whatsapp: (51) 99448-5414

sejar”.
A cirurgia oncoplástica associa técnicas de procedi-
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Atende aos principais convênios.

 E-mail: mastologia@hed.com.br

9

Inovação com a
Philips Brasil

tecnologia avançada em benefício do paciente

Inovação

Inovação

Unidades de Tratamento Intensivo:

Foto Roberto Furtado

Empresa 100% focada em tecnologia da saú-

Foto Roberto Furtado

O gestor das UTIs, médico
Tecnologia é palavra-chave em mointensivista André Sant’ana
dernas Unidades de Tratamento InMachado, ressalta que a tectensivo. No Hospital Ernesto Dornelnologia é “aliada imprescindíles, as duas UTIs, no 2º e 8º andares,
vel para tomada de decisões
são equipadas com o que há de mais
e ações rápidas em uma UTI”.
avançado para monitoramento consEle destaca, como exemplo, os
tante de sinais vitais, dosagens de
monitores multiparamétricos:
medicamentos e alimentação, garan“O equipamento lê os sinais
tindo prontas intervenções da equipe,
vitais, como frequência cardíase necessário. Os 40 leitos distribuíca, respiração, pressão, e, por
dos nas duas unidades são verdadeiGestor das UTIs, médico intensivista
meio de softwares diferenciaras estações tecnológicas, integradas
André Sant’ana Machado
dos, calcula automaticamente
aos demais sistemas de informações
se há necessidade de alguma intervenção como ajusdo Hospital, com dados compartilhados na gestes no volume de soro ou de medicamentos”.
tão assistencial e no prontuário eletrônico.

de, a Philips Brasil tem sólido desempenho na
otimização da cadeia produtiva do setor. O CEO
da empresa, Renato Garcia Carvalho, ressalta
que, “por meio de nossas inovações e presença
no setor de saúde, podemos aumentar a eficiência das instituições, reduzir a pressão de custos e, consequentemente, aumentar o acesso
e a qualidade ofertados. O desenvolvimento de
tecnologias mais acessíveis, sejam hardwares
ou softwares, combinado a modelos de negócios criativos, está no centro de nossa atenção
local e global”.
De acordo com o executivo, os avanços tecnológicos representam uma oportunidade para
que os médicos tenham acesso a uma maior
quantidade de informações sobre seus pacientes e possam oferecer tratamento mais eficaz.
“Para a Philips, a tecnologia é capaz de trans-

10

Outro destaque é a técnica de ecografia à beira do

formar a experiência dos pacientes, facilitar

leito: “É essencial, não existe terapia intensiva sem

a prevenção de doenças, prover diagnósticos

esse procedimento”, garante o médico. Os acessos

mais claros e rápidos, diminuir o tempo de in-

guiados pela ecografia asseguram maior precisão, se-

ternação e promover mais qualidade de vida.

gurança e assertividade na investigação de pulmões,

No entanto, é necessário que diferentes pro-

coração e abdômen, além de punções, em exames re-

cessos estejam integrados e as informações co-

alizados de 4 a 5 vezes ao dia.

nectadas, de forma que seja possível extrair o

A hemodiálise contínua nas 24 horas do dia é ou-

máximo de proveito do que a tecnologia pode

tro diferencial tecnológico nas UTIs do HED, a qual,

oferecer tanto aos pacientes quanto às institui-

conforme o médico gestor, é menos agressiva e mais

ções e sistemas de saúde. Como líderes de mer-

efetiva em casos de alta gravidade. Ele informa que,

cado, pelo nosso histórico e legado, assim como

em breve, os respiradores serão integrados aos moni-

por sermos referência no setor, a Philips tem a

tores multiparamétricos, propiciando pronta leitura de

premissa de oferecer sempre o que há de mais

fluxo e pressão de ar. Como a tecnologia está sempre

inovador e estratégico para todos os grupos de

avançando, a instituição também visa dotar as UTIs de

interesse envolvidos nessa indústria complexa,

equipamentos especiais em monitoração hemodinâmi-

mas, ao mesmo tempo, tão fascinante que é a

ca e eletroencefálica.

da saúde”.
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Foto Rene Cabrales

Outubro Rosa
Inserido

na

campanha

mundial de prevenção ao
câncer de mama, o HED re-

Como tratar as arritmias cardíacas
Na maior parte das vezes, as acelerações dos ba-

de pacientes atendidos. Dispõe da mais moderna tec-

timentos cardíacos são causadas por atividades físi-

nologia para os tratamentos, tais como a ablação do

cas, ansiedade, consumo de álcool ou, até mesmo,

local de arritmia, implante de marca passos ou moni-

medicamentos. É uma sensação de mal estar que, se

tores para detecção e desfibriladores”, assegura.

persistente, pede investigação minuciosa e tratamento

alizou, no dia 5 de outubro,

adequado.

uma ação de conscientização
para a importância do diagnóstico precoce. Mais de 600 mulheres compareceram
ao evento. No total, o serviço de mastologia realizou
594 mamografias, na ocasião todas as mulheres participantes foram atendidas.
Já as dúvidas sobre o câncer de próstata foram es-

“O ritmo desordenado dos batimentos cardíacos ou

grava o ritmo dos batimentos cardíacos nas 24 horas
do dia. “O que propicia conhecimento total das situ-

malmente, sem essa sensação desagradável”, explica

ações que causam as arritmias, e a melhor forma de

o cardiologista Cídio Halperin, eletrofisiologista espe-

resolvê-las”, conclui.

cializado em alteração de batimentos cardíacos, e ditratamento das arritmias cardíacas.

clarecidas no evento “Café com Saúde”, ação do Hospi-

Ele observa que o diagnóstico adequado é funda-

tal na campanha Novembro Azul, no dia 22 de novem-

mental para avaliar a real possibilidade de tratamento

bro. O urologista Guilherme Pereira conversou com o

definitivo, e que diversos métodos podem ser indica-

público sobre sintomas, diagnósticos, métodos de pre-

dos para esse tipo de tratamento. “A Ritmocor tem

venção e rastreio

mais de vinte anos de atuação no mercado e milhares

Foto Acervo HED

Cídio Halperin ressalta a importância de se realizar
estudo das arritmias com exames como o Holter, que

arritmia pode ser curado, e a pessoa pode viver nor-

retor da Ritmocor, serviço dedicado ao diagnóstico e

Novembro Azul

Serviço

Atividades HED

HED na luta contra o câncer
de mama e de próstata

Ritmocor
Av. Ipiranga 1801, prédio do HED,
Ambulatório – sala 23.
Fones: (51) 3219-3606 / 3219-3688.

precoce. A ação
teve o patrocínio
da dupla GreNal,
que forneceu brindes para o sorteio
entre os mais de
* Carta original enviada ao HED pela Família Paixão Côrtes.

50 participantes do
evento.

Dia do Médico
A data 18 de outubro marca a celebração a este
profissional tão importante em nossas vidas. Tradicionalmente, o HED homenageia os médicos com a Pa-

Tecnologia da Informação
Hospitalar em debate no HED

lestra Magna Dr. Fernando Carneiro Becker, neste ano

Novas tecnologias, tendências, processos e

a cargo do Prof. Dr. Gilberto Schwartsmann, coorde-

serviços foram alguns dos temas abordados na I

nador do centro de Oncologia do HED, que apresentou

Jornada de TI Hospitalar, promovida pelo Depar-

o tema “Lições de Imunologia”. O evento contou com

tamento de Tecnologia da Informação da Afpergs/

falas da presidente do Comitê de Ética da Instituição,

HED, no dia 5 de dezembro. Nesse primeiro encon-

Dra. Marlise Mello Cerato Michaelsen, da coordenadora

tro, foram discutidos assuntos relevantes da trans-

do Corpo Clínico, Dra. Cinthia Kruger Sobral Vieira. Re-

formação digital nas organizações como inovação,

presentando a Superintendência Médica do Hospital, o

a segurança da informação e a Gamification, Big

Dr. Marcos Rovinski abordou a importância do HED no

Data, Inteligência Artificial (AI), entre outros.

Há sempre uma maneira
de tornar a vida melhor.

Na Philips, nos esforçamos
para tornar o mundo mais
saudável e mais sustentável
por meio da inovação.
Nosso objetivo é melhorar
a vida de 3 bilhões de pessoas
por ano até 2025.
Quer saber o que estamos
fazendo para isso?
Acesse www.philips.com.br

cenário médico e hospitalar.
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• A enfermeira Cassiana Prates realizou a defesa

e vice-presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrolo-

do projeto de doutorado, na UFRGS, no dia 3 de

gia SGN para o biênio 2019/2020.

outubro, sobre “Cultura de Segurança do Paciente”.

participou da 31° edição do Annual Congress, reali-

ra Cassiana Prates participaram da II Semana de

zado na França. O evento foi promovido pela ESICM

Segurança do Paciente, no Hospital Cristo Redentor,

(European Society of Intensive Care Medicine). O

com a palestra “Desafios na implantação do Check

estudo apresentado pelo fisioterapeuta evidenciou o

• A infectologista Gynara Barbosa palestrou, no
dia 2 de novembro, no Congresso Brasileiro de Li-
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• O fisioterapeuta Paulo Ricardo Marques Filho

• O anestesiologista Airton Bagatini e a enfermei-

List – cirurgia segura”.

Guia de Serviços

Profissionais em Ação

trabalho efetuado na Unidade de Tratamento Intensivo do HED. O tema foi “Prevalência da Mobilização
Precoce e seus efeitos em pacientes internados na

gas de Transplante, com o tema “Doador e receptor

Unidade de Terapia Intensiva”.

HIV”, na AMRIGS.

• O cirurgião vascular Hugo Moreira da Cunha par-

• A nefrologista Cinthia Kruger Sobral Vieira par-

ticipou do Congresso Europeu CIRSE 2018, em Lis-

ticipou do XXlX Congresso Brasileiro de Nefrologia,

boa, em setembro. E, em novembro, junto com o

no Rio de Janeiro, em setembro. Diretora do Corpo

cirurgião vascular Tiago Blaya Martins, esteve pre-

Clínico do HED, foi eleita como Diretora de Políticas

sente no Congresso Americano Veith Symposium,

Associativas pela Sociedade Brasileira de Nefrologia

em Nova Iorque.
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