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O que torna a vida mais feliz?
Conheça a história de pessoas
motivadas que fazem a diferença

Veja causas, sintomas e tratamentos

Saúde

Editorial

Varizes e trombose: leve muito a sério

Boas festas e muitas
realizações!
Na última edição de 2019 da Revista Saúde, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do

Entusiasmo e
motivação para a
vida e o trabalho

Sensação de peso ou dores nas pernas, inchaço e edemas nas panturrilhas
são sinais de problemas vasculares, que
podem resultar em varizes ou até mesmo trombose. Ambas exigem atenção, e
os sintomas não devem ser ignorados.
Mudar hábitos de vida e procurar um especialista se notar algum sintoma fazem
toda a diferença para a sua saúde.

Varizes e tromboses:
causas, sintomas e
tratamento

Amaral Domingues, presidente e secretário da Socie-

Sul – Afpergs, traz a você, leitor, informações que, além
de divulgarem a concretização de novos serviços qualificados para a saúde dos nossos clientes, também possibilitam boas perspectivas para o
próximo ano.
O Hospital Ernesto Dornelles,
o Hospital de Caridade São Jerônimo e a operadora Verte|Saúde
– empresas que compõem o grupo Afpergs, apresentam novidades
e bons resultados, com destaque
para a inauguração oficial do Cen-

Com novos serviços
qualificados e
resultados positivos
para a comunidade,
a Afpergs inicia o
novo ano com boas
perspectivas

tro de Atenção à Saúde da Mulher
do HED – CAMHED – serviço diferenciado, facilitador em
diagnóstico e resolutividade, e para o novo Centro de Nefrologia e Diálise, previsto já para o primeiro trimestre de
2020, além dos indicadores positivos do HCSJ.
Desejamos a todos – clientes, colaboradores, corpo clínico e sociedade em geral – um Feliz Natal e Boas Fes-
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Fique atento para ronco e
apneia
HED terá Centro de
Nefrologia e Diálise
Novo espaço UnicredAMHED
Atividades HED

tas com muita saúde, prosperidade e realizações durante
todo o novo ano!

Os cirurgiões vasculares Regis Angnes e Luciano
dade Gaúcha de Cirurgia Vascular, respectivamente, e
médicos do corpo clínico do HED, explicam que varizes
e trombose são interligadas: “A presença de varizes
pode ser um fator de risco para ocorrência de uma
trombose venosa profunda, e pacientes que já tiveram
este quadro podem ter um aumento no surgimento de
varizes”. Elas acontecem quando há uma dilatação das
veias dificultando o retorno do sangue.
As varizes têm inúmeras causas, segundo os médicos: “Desde o fator genético, uso de anticoncepcional
ou reposição hormonal, obesidade, gestação, sedentarismo, permanecer muito tempo em pé ou demasiadamente sentado”. Se não forem tratadas, os sintomas
como inchaço, queimação, sensação de peso e dores

Egydio Fuchs

nas pernas geram consequências mais severas, como

Diretor-Presidente da Afpergs

escurecimento da pele das pernas, surgimento de feridas, flebite e trombose venosa.
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E as tromboses?
Quando se forma um coágulo sanguíneo nas veias
das pernas, ocorre a trombose. Conforme esclarecem
os cirurgiões vasculares, as causas também são múltiplas: “Herança genética, pós-operatório ou problemas
de saúde que demandam repouso prolongado, viagens
longas, especialmente aéreas, tabagismo, obesidade,
sedentarismo, uso de anticoncepcional ou reposição
hormonal, gestação ou puerpério (pós-parto), desidratação, câncer, varizes, trombose venosa prévia são
os principais fatores de risco”, observam. Como sintomas mais comuns, citam dor e edema na panturrilha.
E alertam: “ O desprendimento de um coágulo da veia
da perna pode entrar na circulação e entupir o pulmão,

É importante procurar um cirurgião vascular
para uma avaliação, ao menor sintoma.

causando embolia pulmonar”. Outra consequência, de
acordo com os médicos, pode ser a “síndrome pós-trombótica, a qual se deve a uma sequela na veia



que pode causar edema, escurecimento da pele e até
Mantenha o peso, evite o fumo, pratique

surgimento de feridas”.

atividades físicas, beba muita água,
movimente-se: evite permanecer muito
tempo de pé ou sentado – prevenção é tudo.
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O Hospital de Caridade São
Jerônimo está repleto de
boas expectativas para
2020. Ampliação de leitos, áreas administrativas aumentadas, mais
municípios atendidos
e geração de novos
empregos. Essa perspectiva está baseada
nos indicadores positivos de atendimento assistencial de 2019, consolidando um ano de muito
trabalho e realizações.

HCSJ abrirá mais 150 leitos e terá Centro
Cirúrgico, Obstétrico e Central de Material Esterilizado totalmente novos.
Além disso, João Batista ressalta
que a instituição também contará com nova área administrativa, lavanderia, anfiteatro e
setores de recursos humanos,

A importância de contar
com a operadora Verte|Saúde
Atualmente, a expectativa de vida vem
se tornando maior e isso requer cada vez
mais cuidados preventivos com a saúde.
E, para ter melhor qualidade de vida, é
necessário mais que uma alimentação
equilibrada e a prática de atividades fí-

contabilidade e tecnologia da
informação em ambientes amplos e funcionais.
Ele adianta, ainda, que “nosso
hospital já é a maior empresa da
região e deveremos contratar mais

Conheça o novo
Plano Verte|Saúde
Planos completos focados em qualidade de vida,
prevenção e segurança para você e sua família.

colaboradores para esta nova fase. Também estamos em estágio final de renegocia-

No próximo ano, o HCSJ passará a atender pacientes
referenciados dos municípios de Eldorado do Sul, Barra
do Ribeiro e Guaíba. “Serão mais 190 mil habitantes,
consolidando o hospital como referência regional”, afirma o administrador João Batista Pozza.
Para garantir estrutura, acolhimento e atendimento
de qualidade a todos esses novos clientes potenciais, o

ção do nosso contrato com o SUS e o mesmo deve-

O que o plano * Verte|Saúde oferece?

rá contemplar mais recursos para todas as áreas”. A

 Consultas médicas e exames

conclusão dessa negociação garantirá mais consultas,

 Serviços de diagnósticos e terapias

exames e procedimentos para as especialidades de
pneumologia, traumato-ortopedia, cirurgia geral e of-

 Atendimento de urgência e emergência

talmologia. Em 2020, o HCSJ também deverá finalizar

 Internação hospitalar

os processos de compromisso para obter a certificação

 Procedimentos cirúrgicos

ONA de Acreditação Hospitalar.

 Cobertura para parto

Verte|Saúde

HCSJ

Expansão e mais atendimentos no HCSJ

sicas. É preciso contar com atendimento
médico de qualidade, focado na saúde e
no bem-estar. A operadora Verte|Saúde
garante o acesso facilitado ao atendimento médico e a realização de exames
preventivos.

Características
 Segmentação assistencial: Ambulatorial, Hospitalar
com Obstetrícia.

 Plano completo: Consultas, exames e internação.
 Área de abrangência geográfica: Grupo de municípios.
 Área de atuação: Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, Alvorada, Eldorado do Sul, Sapucaia
do Sul, Novo Hamburgo e Guaíba.
Conheça o plano Verte|Saúde através do
telefone (51) 3284.1515 ou WhatsApp (51)
99911.7528
Acervo Verte|Saúde

*Conforme rol vigente da ANS.

Indicadores 2019
 Foram realizadas, em média, 206 cirurgias/mês pelo SUS.
 O Pronto Socorro atendeu mais de 3500 pacientes/mês, de oito municípios da Região
Carbonífera.
 Mais de 5.240 exames laboratoriais.
 Foram feitos cerca de 1.641 exames radiológicos, 525 ecografias, 215 tomografias e
221 mamografias mensais.
 O Centro de Especialidades realizou, em média, 1125 consultas/mês, em cardiologia, oftalmologia, cirurgia geral, ginecologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular e
pneumologia.
 A internação somou 325 pacientes, dos quais 92% pelo SUS.
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Conheça o novo layout do boleto
Verte|Saúde-Afpergs
Benefícios adicionais
Rede Integrada de Cuidados: Acolhe seus clientes de forma humanizada e transparente, com isenção da franquia de
consultas médicas na Sede Social.
Programa ComVida: Palestras e workshops gratuitos com
profissionais qualificados sobre temas da área da saúde.
Serviços Adicionais: Preços especiais para sessões de Pilates, Massoterapia e Ortodontia.
Clube de Benefícios: Descontos e vantagens em mais de
50 empresas parceiras de diversos segmentos.
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Eficiência, dedicação e
respeito
“Meus parabéns ao Hospital Ernesto
Dornelles pela eficiência, dedicação,
profissionalismo e carinho com que
fui tratado pelas equipes médica, de
enfermagem e demais funcionários.
Agradeço pela intensa dedicação e
respeito com que fui tratado durante
minha internação neste estabelecimento hospitalar.”
José Francisco Campos Figueiró –
Afpergs

Médico atencioso e
sensível
“Minha mãe Nadir Ferreira da Silva
esteve internada no hospital, mas, infelizmente, veio a falecer. Quero parabenizar o médico Maurício da Silva
Telles, que foi muito atencioso, sensível e carinhoso, tendo se colocado
à disposição para o que precisássemos. Muito competente e dedicado.
É de pessoas assim que um hospital
precisa ter em seu quadro de pessoal.
Quero parabenizar também a técnica
Beatriz Cegatto pela competência, carinho e disponibilidade.”

Sequelas do
ronco e apneia
vão além do que você
pensa

Um sono reparador é fundamental
para a saúde e impacta na produtividade no dia a dia. Mas, para quem ronca ou sofre de apneia, isso se torna um
problema. Na verdade, ronco e apneia
são patologias graves, crônicas e evolutivas, que têm consequências físicas,
psicológicas e sociais.

res acima dos 60 anos, informa Saldanha: “Geral-

severos, procedimentos cirúrgicos como a uvulofa-

mente, começa assim que a pessoa dorme e aumenta

ringopatoplastia, que é remover o excesso de pala-

com a posição e o aprofundamento do sono”.

to, úvula e amídalas, para aumentar a passagem de

Obesidade, flacidez do palato, hipertrofia da úvula
(a popular “campainha”) ou de cornetos, adenoides,
hipertrofia amigdaliana, desvio de septo, rinite, hi-

ar, ou cirurgia por radiofrequência, que é a cauterização do palato. Existem, também, aparelhos intraorais que reduzem o problema”.

pertireoidismo e até tumores na laringe estão entre
as causas do ronco. “O exame clínico vai detectar a
origem do problema, quando o especialista analisará
detidamente as queixas, ouvir os familiares, e orientar o melhor tratamento, que é sempre individualizado e complementado por exames investigativos”,
afirma Saldanha.

Tem solução?
Um dos exames é a nasofibrolaringoscopia, quando uma microcâmera é introduzida por sonda nas
narinas, para visualizar o interior do nariz, faringe e

ce o médico, “que é o monitoramento total durante
uma noite, acompanhando frequência cardíaca, respiratória, episódios de apneia-hipopneia, com índice
de eficácia superior a 85%”.

Alerta para o ronco infantil
Em crianças na faixa dos dois anos, o ronco pode
indicar problemas respiratórios, amidalite ou hipertrofia de adenoides ou amídalas. “Tendem a reduzir
por volta de 8 a 9 anos”, observa Luis Carlos Saldanha,
acrescentando, porém, que
a má respiração durante o
sono pode gerar problemas
futuros, como alterações no
palato e na arcada dentária. O indicativo é sempre
procurar o pediatra ou otorrinolaringologista.

Síndrome de apneia-hipopneia obstrutiva
“O ronco nem sempre é acompanhado de ap-

“Obrigado a todos do Hospital Ernesto Dornelles, pela dedicação, cuidados e carinho que deram ao meu
grande pai Pedro Policarpo Zimer
Rodrigues. Desde a limpeza até os
médicos. Todos incansáveis, cuidaram muito bem, com carinho, amor
e respeito. Também com muita paciência e carinho com os familiares.”

falta de oxigenação e o sono de má qualidade afe-

é do otorrinolaringologista Luis Carlos Saldanha,

tam também memória, concentração, reduzem a li-

que assegura: “A apneia-hipopneia é progressiva

bido e trazem profunda irritabilidade, além de sérios

e perigosa. Pela redução da oxigenação, retém gás

riscos ao organismo, como doenças coronarianas,

carbônico no organismo, e o tratamento é multi-

riscos de isquemia, e acentuar o diabetes tipo 2”.

cardiologia e endocrinologia”.
“A ideia de que o ronco é sinal de sono profundo e
tranquilo está totalmente errada”, garante o otorrinodo atrito, da dificuldade da passagem de ar pelas vias
aéreas, o que impede o repouso e o relaxamento.”

excessiva, e movimentação de braços e pernas. “A

neia, mas quem tem apneia, ronca.” A afirmação

disciplinar, envolvendo outras especialidades como

laringologista Luis Carlos Saldanha. “O ronco resulta
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sa: “Tratar as origens orgânicas, e, em casos mais

ouro da investigação é a polissonografia”, esclare-

Agradecimentos pelo
atendimento

Cartas enviadas ao Serviço de Apoio
ao Cliente – SAC – sac@hed.com.br
- Fone: (51) 3217-8500

O tratamento, segundo Saldanha, decorre da cau-

palha o sono de 60% dos homens e 40% das mulhe-

laringe, identificando possíveis lesões. “Já o padrão

Vera Lucia (filha) – Ipergs

Marlene Zimer Rodrigues (filha) –
Ipergs

e profissionais, irritabilidade e cansaço, o ronco atra-

Saúde

Saúde

Clientes Hed

A apneia acontece quando a pessoa para de respirar por mais de 10 segundos, pela extrema dificuldade de passagem do ar pelas vias aéreas superiores. “Em casos graves, chegam a acontecer mais de
trinta episódios por hora”, alerta o especialista. Em
geral, são acompanhados por engasgos, sudorese

Manter o peso é fundamental
Controlar o peso, como sempre, é essencial para
reduzir riscos à saúde, e também é o primeiro passo para amenizar os sintomas da apneia. Máscaras
nasais e aparelhos que estimulam maior oxigenação, com regulagem individual, também são indicados em casos mais severos.

Causando sonolência diurna, desajustes conjugais
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A cada edição, uma visão

Vida Total

abrangente de saúde e vida!

Entusiasmo, positividade e
motivação: assim o trabalho
fica melhor
“Vivemos num contexto social em que
ter um trabalho e uma renda garantida
constituem um fenômeno a ser
comemorado. Todavia, isso basta para
uma pessoa ser feliz? Por quais razões,
além da margem salarial, há pessoas
que se realizam mais e outras menos no
ambiente de trabalho?
Diversos estudos têm sido feitos com
intuito de responder a essas perguntas.
O fato é que todo ser humano é único e
irrepetível. Seus valores, necessidades
e preferências também são individuais.
Mas há fatores que fazem sentido a um
grupo maior de pessoas”.

Fotos Roberto Furtado

E
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ssas observações da psicóloga Bárbara Rech
nos remetem ao fato de que, em última instância, todos vivemos com o objetivo de sermos
felizes. E faz sentido que a felicidade seja buscada
também no ambiente de trabalho. Mas qual
seria o segredo?
Maria Eunice da Silveira Pereira, 57 anos,
que trabalha no setor de Higienização há
quase 15 anos, personifica bem esses conceitos. Sempre sorridente e solícita, é re-

conhecida pelos pacientes e colaboradores
como “a mulher das boas energias”: “Tenho
disposição para fazer bem feito o que faço,
gosto das coisas certinhas, e o que eu puder melhorar,
vou fazer”. Sempre que chega em um quarto ou setor,
Eunice se apresenta e dá bom dia. “Os olhinhos dos
pacientes brilham, gosto de sentir que eles se sentem
bem.” Garantindo que “a vida fica melhor com bom

humor, Eunice também enfrenta dificuldades, como
o filho de 28 anos, cursando faculdade de Análises
de Sistemas, que está desempregado. “É minha preocupação, mas não levo isso pro trabalho.” Pontual,
sempre disponível, foi recentemente homenageada
pela Superintendência Administrativa com um cartão-presente no Dia da Secretária: “Fiquei emocionada,
até chorei”.

Objetivos e valores pessoais
Como esclarece a psicóloga, “o propósito que cada
um tem em sua vida depende dos seus valores pessoais. Você conhece seus valores?, citando como
exemplos: família, ética, fazer a diferença, equilíbrio
(trabalho/lazer), comprometimento, respeito, ser ouvido, ser gostado, independência, criatividade, crescimento profissional, estabilidade financeira, honestidade, trabalho em equipe. “Quanto mais alinhadas
suas ações e escolhas estiverem com seus valores
pessoais, maior será o senso de propósito. Você ape-

nas encontrará o que deseja se
souber o que está buscando. Os
olhos brilham quando aquilo a
que nos dedicamos em nossas
vidas faz verdadeiro sentido,
quando sabemos a razão pela
qual fazemos o que fazemos”,
reitera Bárbara.
Esse é o caso de Ana Paula Gomes, que está há
15 anos no HED e há dois trabalha no setor de Gerenciamento de Leitos. É formada em Pedagogia pela
PUCRS e fez o MBA de Gestão Hospitalar, curso in
company do HED com a faculdade São Camilo. “Aproveito todas as oportunidades de aprimoramento que
o hospital possibilita. O ambiente hospitalar é muito
rico nisso.”Indo além de suas atribuições, Ana Paula
colaborou na elaboração do Manual do Cliente, participa do grupo de líderes pela segurança do paciente, das auditorias internas de gestão pela qualidade,
faz parte da diretoria da Sociedade Beneficente de
Servidores do HED e preside a Comissão Interna de
Gerenciamento de Leitos. Motivadora em seu meio,
afirma que “o entusiasmo de fazer bem feito é da
minha personalidade, e por ter trabalhado em vários
setores administrativos, acho que conecto as pessoas
mais facilmente, pelo melhor resultado”.

Conexão com propósito de vida
Conforme Bárbara, “se você trabalha na área da
saúde, são muitas as possibilidades de suas ações
se conectarem com seu propósito de vida. Pacientes
estão vulneráveis, vivendo um momento desafiador
e precisando de seu sorriso, seu auxílio, sua gentileza e seu conhecimento técnico. Se um de seus valores pessoais for ‘fazer a diferença’, você poderá criar
oportunidades tanto junto a seus colegas quanto com
clientes. Basta perceber como resolver a necessidade
que a pessoa apresenta naquele momento. Isso vale para especialidades
da saúde e para quem tem formação
técnica em outras áreas”.
Aos 32 anos, a enfermeira Juliana Mallmann coordena mais de 70
profissionais de enfermagem nos
setores de Oncologia, Endoscopia,

Ambulatório, Mastologia e Reumatologia. Com pós-graduação em Gestão Hospitalar, Juliana dedica-se
110% ao trabalho, cujo maior desafio é a gestão de
pessoas. “Isso me levou a amadurecer”, reconhece,
valorizando também a qualidade do grupo. Com um
bebê de apenas dez meses, Juliana também participa
de eventos institucionais, como Outubro Rosa e Dia
Mundial da Saúde, do Núcleo de Segurança do Paciente e do Planejamento Estratégico da instituição.
“Não sou de me acomodar, e vibro com o que faço.”
Transitando com facilidade nos mais diversos níveis
hierárquicos do hospital, Juliana destaca o ambiente
interno de afetividade e garante que ter um “olhar
positivo” para tudo faz toda a diferença.

Encontrar sentido no que se faz
“Quando o profissional encontra sentido em cada
ação realizada, e isso passa a fazer parte da história
do seu dia, há maiores chances de terminar o dia com
satisfação aumentada”, assegura Bárbara. “Quem escolheu profissões da saúde, que requerem lidar diretamente com a vida, tende a ser mais feliz quanto
mais entende seu papel na qualificação da vida do
outro. Isso porque, quando a pessoa consegue ser
resolutiva em suas ações em um tempo menor, seu
senso de autoeficácia aumenta e, consequentemente,
os níveis de satisfação.”
Quem vê o sempre sorridente mastologista Mario Schorr nem
imagina quantas responsabilidades
e atividades compõem o seu dia;
coordenar o Centro de Atenção à
Saúde da Mulher, atender pacientes, fazer trabalho voluntário – inclusive em países tão distantes
como a Mongólia – e dedicar-se à família, e mesmo
assim o seu entusiasmo está sempre lá. Tanto que,
durante o Outubro Rosa, buscou pessoalmente canais
de comercialização das camisetas produzidas para
angariar mais recursos a fim de proporcionar acesso
à mamografia para mais mulheres. “O interessante é
que a vida nos traz pessoas que também são positivas e motivadas, a gente se descobre”, afirma. E garante: “Quando a gente gosta de si mesmo e do que
faz, há alegria e crescimento para todos”.
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Expansão

HED terá Centro de Nefrologia
e Diálise com atendimento integral ao cliente
Planejado para ter o cliente como centro total das atenções, em todos os níveis e progressões das patologias renais,
o Centro de Nefrologia e Diálise (CND) do
HED tem previsão de estar funcionando
no primeiro trimestre de 2020, com foco
em ser referência no setor nos próximo
dois anos.



Estrutura inovadora

A estrutura resulta de investimentos da Asso-

A

Unicred Porto Alegre e
AMHED em novo espaço no HED
Foto Acervo HED

Integrando as comemorações do Dia
do Médico, foi inaugurada, no dia 18
de outubro, a nova sala de convivência
e negócios da AMHED – Associação dos
Médicos do Hospital Ernesto Dornelles –
e da Unicred Porto Alegre.

nefrologista Cinthia Krüger Sobral Vieira assegura que esse novo serviço do HED “trará um
novo conceito em tratamento de doença renal,

centrado nas necessidades do paciente renal crônico.
Inovará em saúde prestando assistência nefrológica e
dialítica, com novas modalidades, promovendo bem-estar e qualidade de vida em um só lugar”.

Confortável, moderno e funcional, o novo espaço pro-

Como gestora da equipe médica, Cinthia assegura
que o diferencial será “o trabalho conjunto multidisci-

porciona mais oportunidades de convivência e interativi-

plinar, com novas categorias associadas, com foco na

dade aos associados, qualificando os serviços prestados

segurança de pacientes e equipe, com processos ge-

pela maior proximidade da Unicred com o público mé-

renciais, administrativos e assistenciais previamente

dico.

estabelecidos, e indicadores de qualidade”.

”Nossa expectativa é aproximar nossa marca, cada
vez mais, dos jovens médicos e residentes, e também

ciação dos Funcionários Públicos do Estado do
Rio Grande do Sul – Afpergs. Com 1248 m², que
incluem sala de espera ampla e acolhedora, dois
consultórios, sala de reuniões para videoconferências, farmácia-satélite, salas administrativa e
de apoio, sala de recuperação, sala de procedi-

O CND oferecerá consultas ambulatoriais com

nefrologistas e cirurgiões vasculares, além de

sendo 19 leitos privativos equipados com televi-

consultas com a equipe multiprofissional, buscan-

sor e rede wi-fi livre, e acesso exclusivo dos pa-

do atender às necessidades físicas e psicossociais

cientes internados, o novo Centro de Nefrologia

dos usuários. Terá capacidade mensal para 228

e Diálise também é equipado com máquinas de

pacientes crônicos, o que significa 2736 sessões

última geração totalmente novas.

de hemodiálise por mês. “O projeto foi pensado

O gestor administrativo do Centro, enfermei-

para acolher os usuários e seus acompanhantes,

ro Nycolas Kunzler Alcorta, ressalta que a meta

proporcionando conforto, praticidade, comodida-

de proporcionar atendimento e tratamento inte-

de e segurança. Como diferenciais, além de uma

grais em um único local é baseada no princípio

área totalmente planejada e de equipamentos

norteador de segurança total ao paciente. “Por

de ponta, nossa equipe multiprofissional contará

isso, contamos com osmose reversa de duplo

com fisioterapeuta e farmacêutico clínico”, conclui

passo para o tratamento de água e padroniza-

Nycolas.

medidas reduzem a possibilidade de eventos adversos relacionados à contaminação química da
água e transmissão cruzada de agentes biológicos.”

Superintendente
médico Dr. Ricardo
Guterres e presidente
da AMHED, Dr Jorge G.
Meinhardt Jr.

Equipe multiprofissional,
acolhimento e conforto

mentos, área com 38 pontos para hemodiálise,

mos o uso único de capilares e dialisadores. Tais
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estreitar relacionamento com aqueles que já são nossos
cooperados”, afirma o presidente da Unicred Porto Alegre, Dr. José Cesar Boeira.
Na inauguração, o presidente da AMHED, Dr. Jorge
Guardiola Meinhardt Jr., agradeceu à Unicred Porto Alegre pela possibilidade de estarem juntos nesta iniciativa
de oferecer um novo espaço dentro do hospital para a
Presidente da AMHED
ladeado pelo Presidente
da Unicred RS, Dr.
José Cesar Boeira e
presidente da Unicred
Central RS, Dr. Paulo
Abreu Barcelos.
Foto Acervo Unicred

Ampliação para maior interação

comodidade dos pelo menos cem médicos que passam
pelo local todos os dias. Em sua segunda gestão à frente
da Associação, o presidente Meinhardt Jr. projeta atuação mais incisiva da AMHED como entidade congregadora e atrativa, inclusive com ampliação do quadro de
associados: “Queremos também que os residentes se
sintam confortáveis e acolhidos”, declarou.
O presidente da Unicred Central RS, Dr. Paulo Abreu
Barcellos, também participou do evento, ressaltando a

Com o dobro da área física, a reestruturação do es-

longa parceria entre a cooperativa e a Associação. Es-

paço Unicred-AMHED proporciona funcionalidade e es-

tiveram presentes, ainda, o superintendente médico do

timula a convivência. Nova secretaria, recepção, estar

HED, Dr. Ricardo Guterres, o superintendente adminis-

médico confortável, copa e cozinha fornecem estrutu-

trativo Odacir Rossato, médicos e colaboradores; pela

ra para eventos sociais e técnicos. A sala de reuniões

Unicred Porto Alegre, participaram o vice-presidente, Dr.

já é utilizada para encontros técnicos e discussões de

João Vicente Bassols, o diretor-geral, João Batista Lore-

casos; o novo espaço disponibiliza também internet e

do de Souza, a diretora de negócios, Maria Zélia Höhn e

TV a cabo.

o diretor administrativo-financeiro, Edio Jahnel.
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2ª Jornada de Tecnologia
da Informação Hospitalar
do HED

Outubro Rosa e
Novembro Azul

Celebrações pelo Dia
do Médico
Comemorado em 18 de outubro, o Dia do Médico

Engajado em campanhas de prevenção que afetam a comunidade, o HED tem os eventos do Outu-

Inovação, tecnolo-

no HED começou a ser celebrado no dia 17, com

bro Rosa e Novembro Azul como importantes datas

gia, educação e a con-

a tradicional Palestra Magna Dr. Fernando Carneiro

em seu calendário oficial. Promovidos pela Comis-

tribuição de startups

Becker. O tema deste ano foi “Maconha: Vamos libe-

são Pró-Saúde da instituição, os eventos contaram

para o setor da saúde

rar?”, desenvolvido pelo psiquiatra Sérgio de Paula

com um público muito expressivo, consolidando a

foram a tônica da 2ª

Ramos. No dia 18, a manhã foi repleta de ativida-

inciativa do hospital de promoção da saúde e da

Jornada de TI Hospi-

qualidade de vida.

talar do HED, realiza-

O Outubro Rosa – realizado no dia 3 de outubro –
levou centenas de mulheres ao HED, gerando mais
de 300 atendimentos, que, após análise médica, resultaram em mamografias e ecografias mamárias
gratuitas, e reconsultas para avaliação dos exames.
No dia 6 de novembro, no evento do Novembro
Azul, o Anfiteatro Bruno Marsiaj lotou de interessados na palestra do urologista Guilherme Pereira,
que abordou as causas, consequências, tratamento
e prevenção do câncer de próstata. O evento também teve café da manhã de boas-vindas e sorteio

Fotos Roberto Furtado

de brindes do Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense.

Eventos
para a
comunidade
estimulam
a prevenção
do câncer
em homens
e mulheres.

Atividades HED

Atividades HED

Foto Acervo HED

da no dia 20 de novembro, no Anfiteatro

Médicos Rosely Biedrzycki, vice-diretora do Corpo Clínico,
Airton Bagatini, psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, Cinthia
Vieira, superintendente médico, Ricardo Guterres e
superintendente administrativo, Odacir Rossato e presidente
da AMHED Jorge G. Menhardt Jr.

des: café da manhã especial de integração no Anfiteatro Bruno Marsiaj, inauguração da nova sede da
AMHED e coquetel comemorativo.

Bruno Marsiaj. Público
expressivo e focado
na pauta superatual
compareceu ao even-

Inaugurado o Centro de Atenção à Saúde da Mulher - CAMHED

to, qualificado também pelo alto nível da programação.

Diferenciado e inovador ao trabalhar com o concei-

O foco do trabalho, segundo o gestor do CAMHED,

O especialista em negócios e inovação do Hospital São

to de acolhimento e resolutividade integrais em saúde

mastologista Mario Schorr, são a agilidade no aten-

Lucas da PUCRS, Carlos Klein, falou sobre “BIOHUB –

da mulher, o CAMHED – Centro de Atenção à Saúde

dimento em mastologia e ginecologia – que pode ser

Inovação aberta em saúde”; o cofundador da Grow+

da Mulher do HED foi inaugurado ofi-

agendado via WhatsApp – e a rede

- aceleradora de startups Cristiano Englert abordou

cialmente no dia 24 de outubro. Os

de apoio centrada na paciente. Exa-

“Revolução digital na saúde pelas startups”; o desig-

superintendentes médico, Dr. Ricar-

mes e outras especialidades mé-

ner, especialista em educação corporativa, mestre e

do Guterres, e administrativo, Odacir

dicas, quando necessários, serão

doutor em Engenharia Daniel Sperb palestrou sobre

Rossato, recepcionaram presenças

marcados no menor prazo possível

“Inovação guiada pelo design”, e o doutor e mes-

ilustres, como o senador Lasier Mar-

pela própria estrutura do CAMHED,

tre pelo programa de pós-graduação em Educação

tins, o diretor financeiro da Afpergs,

proporcionando comodidade e me-

da PUCRS, líder do grupo de educadores do Google,

Walmor de Araújo, o mastologista

lhor resolução para as clientes, oti-

Guto Niche, ressaltou a “Inovação e educação cor-

José Pedrini, além de médicos, cola-

mizando tempo, recursos e perso-

porativa”. A Jornada foi organizada pelo setor de TI

boradores e pacientes.

nalizando o atendimento.

do hospital.

Webnar sobre segurança
do paciente
No 30 de outubro, a enfermeira Cassiana Prates, coordenadora do Serviço de Epidemiologia e
Gerenciamento de Riscos do HED, realizou webnar sobre “Teoria e Prática da implantação do
Programa de Segurança do Paciente, no Hospital
Ernesto Dornelles”.
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A reputação de excelência do HED,
o avançado modelo de administração
hospitalar, a qualidade técnica da residência médica – a primeira em hospital
privado no Rio Grande do Sul – atraíram o jovem estudante de medicina da
Universidade Católica de Pelotas, Antônio Carlos Milano do Canto, no início dos
anos 70.

cardo Guterres, hoje superintendente médico do hos-

E foi no HED que o então doutorando Dr. Milano

Há 48 anos trabalhando na instituição, o Dr. Milano

– como é conhecido – fez seu estágio optativo de fi-

foi além da sala de cirurgia e ampliou sua atuação.

nal de curso em cirurgia geral, permanecendo depois

Além do atendimento ambulatorial, é, até hoje, pre-

como residente. “O chefe da residência era o Dr. Ri-

ceptor na residência de cirurgia geral, tem expressiva

Guia de Serviços

Homenagem

Dr. Milano: atraído pelo HED
pital”, lembra ele, acrescentando que, “por felicidade,
fiquei na equipe do Dr. Luiz Paulo Scaravaglione e do
Dr. Fernando Carneiro Becker, aprendendo muito com
esses excelentes médicos e professores”.
A efetivação no quadro clínico veio em seguida, e
os longos plantões como cirurgião geral geraram “uma
experiência rica, diversificada, inestimável. Aprendi a
conviver com o inesperado”, recorda.

participação na Comissão de Gerenciamento de Riscos
e atualmente, além de assessorar a superintendência
médica em questões gerenciais, também coordena o
Ambulatório do hospital.
Acompanhando a história
Vivenciando toda a trajetória da instituição nessas
quase cinco décadas, o Dr. Milano assegura que, “mesmo em épocas de dificuldades, o HED nunca deixou
de ter o objetivo de retomar seu crescimento, o que
está conseguindo, principalmente com a conquista da
certificação ONA”. Ele destaca, também, a cultura de
afetividade e acolhimento, que é marca registrada do
hospital, ressaltando que sua própria vida pessoal está
ligada ao HED: “Me casei enquanto fazia residência, e
meus quatro filhos e o primeiro neto nasceram no HED”.

Médicos em Ação
• O coloproctologista Rafael Dienstmann Dutra

• A nefrologista Cinthia Krüger Sobral Vieira partici-

Vila foi palestrante na XXXVI Jornada Gaúcha de

pou, em novembro, do Congresso Americano de Ne-

Coloproctologia, em outubro, em Canela.

frologia, em Washington, EUA. Ela atuou na discussão

• A oncologista clínica Roberta Venturella partici-

do grupo de estudo NTDS (Nephrologists Transforming

pou do Congresso Europeu de Oncologia Clínica, em
outubro, em Barcelona, na Espanha.

14

Dialysis Safety) onde foram abordadas estratégias de
diálise segura aos pacientes com insuficiência renal
crônica.
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