Dia Mundial da Saúde é atração
no Parque da Redenção

René Cabrales
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A assistência à saúde preconizada pela Associação dos
Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul –
Afpergs – vai além do atendimento médico e hospitalar
de qualidade, proporcionado pelos Hospitais Ernesto Dornelles (HED), de Caridade São Jerônimo e pela Operadora
Verte|Saúde.
Nesta edição da Revista Saúde, evidenciamos que o
compromisso em incentivar hábitos de prevenção em
saúde e melhor qualidade de vida também ganha as ruas
da cidade, com o envolvimento e
a participação no Dia Mundial da É compromisso da
Saúde. Este evento, que faz parte
do calendário oficial do HED, denota o compromisso institucional
em informar, motivar e garantir o
acesso da população a importantes
informações sobre a saúde.

Afpergs informar e
motivar a população
sobre a importância
da prevenção em
saúde

simples que garante mais saúde
8/9

Prevenção ao
diabetes

Uma ação rotineira, tão presente no nosso dia a

capazes de causar doenças, como o Staphylococcus

dia que chega a ser automática. Pelo menos, assim

aureus, muito associado a infecções de pele”. O mé-

deveria ser. O ato de lavar as mãos pode até ser sim-

dico alerta que o contato também é a principal forma

ples, porém é extremamente eficaz para prevenir

de transmissão das chamadas “superbactérias”, como

infecções e a transmissão de micro-organismos que

o Acinetobacter, a Pseudomonas aeruginosa e, mais

causam doenças.

recentemente, a Klebsiella pneumoniae.

Já pensou em quantas pessoas ou objetos tocamos
em nossas atividades diárias? Seja em cumprimentos
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interpessoais, maçanetas, transporte público, folhe-

Melhorias no HCSJ
HED presente no Dia
Mundial da Saúde
I Workshop de Comunicação
Atividades HED

Com o mesmo empenho, estimulamos a interação com
o público a que atendemos. Soma-se a este trabalho a
capacitação permanente de profissionais de saúde, por
meio de seminários técnicos e a garantia da assistência
em conformidade com os mais modernos padrões nacionais e internacionais. Boa leitura!
Decio Francisco Scaravaglione

te higienizar as mãos – termo moderno que contempla o uso de água e sabão, álcool e antissépticos – é
uma prática importante que evita contaminações, em
qualquer ambiente – profissional, hospitalar, em casa
e, principalmente, quando se tem contato ou cuida de
pessoas que já estejam com a saúde debilitada.
O infectologista Cezar Vinícius Würdig Riche, gestor do Serviço de Controle de Infecção do HED, explica que “existe uma série de micro-organismos
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Espalhe bem
o sabão

presentes em nossa pele, que podemos adquirir ou

Esfregue bem as
palmas das mãos
com os dedos

Passe sabão e
esfregue bem os
dedos

transmitir através do contato, chamados microbiota transitória. Muitos desses micro-organismos são

Água e sabão: utilize-os quando as mãos
estiverem visivelmente sujas ou contaminadas
com sangue ou outros fluidos corporais, após
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Passo a passo

ando jornais e revistas e por aí vai. Pois, simplesmen-



Diretor-Presidente da Afpergs

revistasaude@hed.com.br

Saúde

Editorial

Lavar as mãos: um ato

Estímulo à prevenção
da saúde

ir ao banheiro e, também, antes e depois das
refeições.



Ensaboe também o
dorso das mãos e
punhos

Enxague bastante
mãos e punhos

Seque bem as mãos,
de preferência com
papel absorvente

Nas demais situações, use álcool
para higienizar as mãos.
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Caridade São Jerônimo

Aprimoramento constante, expansão, e
interação com a comunidade. Esses têm
sido os focos do trabalho do Hospital de Caridade São Jerônimo, com o propósito de
garantir atendimento de excelência, qualificado e humanizado, sendo referência em
saúde para os municípios da Região Carbonífera.
O administrador João Batista Pozza cita algumas
das inovações: “Implantamos o serviço de Medicina

Hospitalar, pioneiro na região, assim como a Agência
Transfusional e o Programa de Capacitação de doadores de sangue. Também destacamos o Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar, com a equipe sempre atenta e atualizada”. A permanente capacitação
dos colaboradores abrange treinamentos e aprimoramento em formação de lideranças e multiplicadores,

social.
Ao final do ano passado, foi criado o Grupo de Ges-

HCSJ

tão Hospitalar, intitulado GestQualy, com a finalidade
de contribuir para a melhoria contínua da qualidade
hospitalar: “É formado por uma equipe multiprofissional, que atua buscando propostas, estímulos e soluções para a participação, a educação continuada, o
incentivo à atuação coletiva e o aperfeiçoamento dos
processos assistenciais”, observa Pozza, lembrando

Grupo de Gestão Hospitalar

Sempre ao lado de seus beneficiários, a Verte|Saúde atua com o foco em proporcionar
assistência integral à saúde e qualidade de vida, tanto em atendimento de alto nível
como na motivação por mais prevenção. Confira as mais recentes atividades.

Programa ComVida
promove ação contra
a hipertensão

104 anos de muita
vitalidade e disposição!
A beneficiária mais antiga do Verte|Saúde

com especial atenção ao curso de Libras – Linguagem
Brasileira de Sinais –, visando uma maior inclusão

Verte|Saúde –
Afpergs

de

Com ações e eventos,Verte|Saúde
incentiva a prevenção em saúde

A Verte|Saúde promoveu, no Dia

– Afpergs, sra. Ilda da Cunha Cruz, de 104

de Prevenção e Combate à Hiper-

anos, é um exemplo de que cuidar da saú-

tensão (26 de abril), atividade de

de é essencial para viver bem.

conscientização e aferição de pres-

Nascida em Triunfo e criada na Capi-

são, na sede da Operadora. Aber-

tal, dona Ilda é mãe de 2 filhos, possui 4

to ao público, o evento atraiu o

netos e 11 bisnetos. Afirma que o segre-

interesse do público, com mais de

do para a longevidade é muito trabalho

oitenta atendimentos e orientação

e cuidados com o corpo, tanto da saúde

sobre a importância dos cuidados

quanto esteticamente. Vaidosa, nos conta

com a saúde.

que está sempre presente no salão de be-

que o Planejamento Estratégico é um dos balizadores

O beneficiário César Fagundes reconhece que “é

para a meta de obter maior assertividade na condu-

muito importante cuidar da saúde, e por isso mante-

ção dos objetivos do trabalho.

nho o controle da pressão com aferições regulares”.

leza, mantendo as unhas e o cabelo sempre bem feitos.

Fotos Comunicação Verte|Saúde - Afpergs

Afpergs

Melhorias, avanços e interação com a
comunidade: objetivos do Hospital

Como cuidados com a saúde, mantém uma roti-

O administrador assegura, ainda, que atuar junto à

Dados do Ministério da Saúde revelam que mais

na de acompanhamento médico, junto ao Núcleo de

comunidade nas suas questões sociais também é um

de 30 milhões de brasileiros sofrem de hipertensão

Assistência à Saúde – NAS, na sede da Verte|Saúde.

dos objetivos do HCSJ, sempre presente em even-

arterial, sendo um dos principais fatores de risco para

“Caminhadas diárias e o bom relacionamento com a

tos como a Rústica de São Jerônimo (visa arrecadar

a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte,

familia e amigos também são essenciais”, completa

alimentos para a população carente), campanhas de

aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca.

dona Ilda.

doação de sangue para o Hemocentro do Estado, e



O HCSJ atende a 140 mil pessoas, pelo
Sistema Único de Saúde – SUS, dos oito

ações em conjunto com o Instituto da Mama, de prevenção ao câncer de mama.

municípios da Região Carbonífera.
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Realiza 50 mil atendimentos/ano na
Emergência.

Soma 5 mil internações/ano, 4 mil cirurgias/
ano e mil partos/ano.

Campanha de vacinação da gripe
A Verte|Saúde realizou no mês de maio,

chegou a 12.174. Ao todo, 2.220 pessoas

a 6° edição da Campanha de Vacinação da

morreram devido à doença, sendo 1.982

Gripe, imunizando seus beneficiários. A

(89,5%) decorrentes da cepa Influenza A

vacina é essencial na prevenção, sendo ne-

ou H1N1. A imunização é a forma mais efi-

cessária uma dose anual. O número de ca-

caz de evitar a gripe.

sos confirmados de gripe ao longo de 2016

* Fonte: Ministério da Saúde
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Trabalho em sincronia
“Obrigada por estar viva pelas
mãos dos médicos deste hospital,
mãos que foram guiadas por Deus!
Ganhei nova vida, conquistada
pelo amor e dedicação de todos os
funcionários que trabalharam em
sincronia, salvando-me no tempo
necessário. Hoje me sinto bem e
feliz por tudo. Parabéns às equipes
do Hospital Ernesto Dornelles, sejam sempre protegidos pela força
divina, pois viemos a este mundo
para sermos úteis ao próximo”.

É no processo digestivo que os alimentos se transformam
em nutrientes para corpo e mente, sendo fundamental para o
bom funcionamento do organismo, com disposição e desempenho. A digestão é fator determinante de boa saúde, com
relação direta ao que comemos, como mastigamos, trituramos e digerimos os alimentos, e, também, como eliminamos
o que não é aproveitado pelo corpo.

Iledi Betile Rodrigues – Ipergs
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lorizar os momentos de lazer: “Conversar com ami-

vida contemporânea. As pressões acontecem a cada

gos, conviver mais com a família, praticar exercícios

dia e são inevitáveis. A partir dessa constatação, e

ou alguma atividade que goste, ter um tempo para si

para que esse tensionamento possa ser superado, ou,

mesmo. Os feriados prolongados também são oportu-

ao menos, enfrentado, o melhor caminho, segundo

nidades para recarregar as forças e relaxar, dando um

a psicóloga organizacional Isabel Cristina Castilhos

tempo para pensamentos e emoções se acalmarem”.

brada, ingerir bastante água, evitar o fumo e

gostam de desafios; já outros ficam estressados, não

o excesso de álcool, e ser fisicamente ativo é

conseguem lidar com situações tensas”.

enterologista Guilherme Sander.

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

nas relações sociais, nos estudos e nas exigências da

pressões de forma diferente. Alguns enfrentam bem,

“Quero agradecer a extrema
agilidade no atendimento da recepcionista da Emergência, Juliana
Maciel, que se dispôs a nos ajudar
em um quadro crítico. O atendimento dela, atencioso e ágil, fez a
diferença em me manter viva. Sugiro que o hospital contrate e treine pessoas como a Juliana!”.

Elza dos Anjos – Ipergs/Afpergs

como respiração controlada, ioga, caminhadas e va-

Galli, é o autoconhecimento: “Cada pessoa reage às

o aparelho digestivo”, recomenda o gastro-

“Quero prestar meu agradecimento e minha gratidão à Assistência Social, que me ouviu e me
deu a atenção necessária quando
meu esposo estava internado, em
um momento de fragilidade em
que nos encontrávamos. Também
agradeço à sra. Zelira Maria Protti Flores, do setor de registros, às
enfermeiras do 6º andar, sempre
humanas e disponíveis, e também
à equipe de nutrição. Obrigada a
Deus e a vocês que nos ajudaram
a passar por estes momentos em
que nos sentimos frágeis”.

Vivemos em um mundo competitivo. No trabalho,

mentos ingeridos. Manter uma dieta equili-

Atendimento ágil

O estresse, a ansiedade e a depressão
também afetam o processo digestivo, podendo causar sintomas como má digestão, desconforto,
diarreia, azia e constipação. Mais uma vez, a atividade física
é indicada como importante para reduzir a constipação intestinal. O médico adverte que “um estilo de vida saudável
interfere positivamente no funcionamento intestinal. Estudos
recentes também têm mostrado que o sistema digestivo alterado pode ter relação com diversas doenças, como as au-

Agradecimento e gratidão

para enfrentar as pressões do dia a dia

“A saúde digestiva é influenciada pelos ali-

essencial para o bom funcionamento de todo

Angela Garcia- Unimed

Saber relaxar é essencial

toimunes e alergias”.
Outra observação é em relação ao câncer colorretal, com
incidência crescente nos últimos anos. Mudanças no hábito

Para quem vê a pressão profissional ou cotidia-

Outra dica: a administração do tempo é fundamental. A psicóloga assegura: “Existe uma linha tênue
entre cobrança positiva e outra exacerbada, seja na
vida pessoal como na profissional. O aumento do
ritmo da vida atual faz com que certas ativi-

na como um elemento motivador, esse é o estresse

dades se tornem urgentes, sem necessi-

“bom”, explica a psicóloga. Os do segundo caso sofrem

dade real. Às vezes, saber dizer não

pela opressão do estresse, que pode afetar a saúde

para assumir uma nova

física e mental.

tarefa pode ser benéfico

Qual é a saída?
Isabel Galli esclarece que o primeiro passo é identificar a causa do estresse, o que está motivando essa
pressão. “A partir daí, para enfrentar o que não está
fazendo bem, é importante reagir àquela situação específica. Não maximizar o problema, mas focar apenas

Psicologia

Saúde

Manter-se em forma
começa com boa digestão

Clientes Hed

para que as ações
que já estão em
andamento,
sejam finalizadas com
sucesso”.

nesse ponto, situação ou momento de pressão”.
Como ações para relaxar, esvaziar a cabeça e controlar emoções, ela sugere técnicas de relaxamento,

intestinal (diarreia ou prisão de ventre), desconforto abdominal com gases ou cólicas, sangramento nas fezes, e sensação
de que o intestino não se esvaziou após a evacuação, são
sinais de alerta. Diante desses sintomas, o ideal é procurar
orientação médica. “Também deve ser rastreado com exame
de colonoscopia, indicada para todas as pessoas acima de 50
anos”, conclui.



Mastigue bastante antes de engolir os alimentos, e mantenha-se
hidratado - o ideal é a ingestão de dois litros de água por dia.



Evite deitar-se após as refeições; o melhor é
caminhar um pouco.
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A cada edição, uma visão

Vida Total

abrangente de saúde e vida!

Mantenha o diabetes
longe de você

É possível prevenir o diabetes
Mesmo sendo o tipo de diabetes que mais cresce no Brasil, o diabetes tipo 2 pode ser evitado. Como está diretamente ligado a fatores
externos, como estilo de vida e hábitos alimentares, pode ser mantido à
distância com atividade física e cardápio adequado.
O médico nutrólogo Paulo Henkin observa que a obesidade acontece
quando há desequilíbrio entre a quantidade de alimentos ingeridos e o

Nos últimos dez anos, o número de diabéticos no Brasil
cresceu 61,8%, passando de 5,5% da população em 2006
para 8,9% em 2016, conforme pesquisa do Ministério da
Saúde. Os dados revelam, ainda, que mais mulheres têm sido
diagnosticadas com a doença, passando de 6,3% para 9,9%
no mesmo período. Silencioso, muitas vezes assintomático,
o diabetes consiste em um grupo de patologias que têm
como característica a presença de taxas elevadas de açúcar
no sangue. Mesmo com causas metabólicas, esses índices
alarmantes estão intimamente ligados à obesidade e ao
sedentarismo – dois grandes vilões para a saúde.

gasto energético: “Deve-se evitar o tipo de alimento que facilite ganho
de peso, e que aumente a glicose no sangue”. A fórmula é simples:
exercícios físicos e alimentação rica em fibras, grãos integrais, frutas,
verduras, legumes, carnes magras, feijão, ervilha, lentilha, evitar carboidratos, açúcar refinado, bebidas que contenham açúcar, evitar álcool
em excesso, fazer check-ups periódicos e sempre – mas sempre mesmo
– manter o corpo em atividade.



de insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas. Quando
este hormônio deixa de ser fabricado, o organismo perde
a capacidade de produzir insulina e a glicose se eleva no
sangue. Por outro lado, há situações que fazem com que
a insulina fabricada não consiga fazer a glicose baixar, por

diabetes melito gestacional, que ocorre
em mulheres previamente sadias que
desenvolvem diabetes na gestação. Mesmo que
costume desaparecer após o parto, deve ter

O endocrinologista Marcos Rovinski explica que “a regulação da taxa de glicose no sangue é feita pela secreção

Outra situação frequente é o chamado

mais comuns: aumento na vontade
 deSintomas
urinar, sede excessiva, fadiga, perda de
peso. Vale registrar que o acompanhamento

acompanhamento médico intensivo no prénatal, por ser fator de risco para desenvolver
diabetes tipo 2 no futuro.

médico é essencial a partir dos sintomas,
independentemente do tipo de diabetes.

aumento da resistência à sua ação. Um exemplo é o caso
de indivíduos obesos, principalmente com obesidade abdominal, em que a gordura visceral provoca essa resistência
à insulina”.
O primeiro caso – falha na produção de insulina – é mais
comum na infância, e é denominada diabetes melito tipo 1.
Segundo o médico, necessita o uso de aplicação de insulina

e rápidos, os testes de contagem
 deSimples
glicose são eficientes para detectar a taxa
de açúcar no sangue: até 100 mg está normal;
até 126 mg indica pré-diabetes, e acima de
126 mg, já é diagnóstico de diabetes.

para controle glicêmico.
A falta de ação da insulina por aumento da resistência é
denominada diabetes melito tipo 2, sendo mais comum na
idade adulta. “No entanto, com o aumento da obesidade
infantil, está mais frequente a ocorrência de diabetes melito
tipo 2 em idade cada vez mais precoce”, alerta o endocri-

Fique atento à circunferência abdominal:
 máximo
de 94 cm para homens e 84 cm para
mulheres.

nologista.
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A tarde de sábado, do dia 8 de abril, foi bem
mais atrativa para os frequentadores do Parque da Redenção, pois ocorreu o evento do
Hospital Ernesto Dornelles, celebrando o Dia
Mundial da Saúde - 7 de abril. Um dos principais do calendário oficial da instituição, segue a tradição de interagir com a comunidade, levando informações, aferição de pressão
e glicose, dicas nutricionais e de prevenção
da saúde, cálculo de IMC e atividades físicas
orientadas, como alongamento e pilates. Enfim, um momento de atenção, de como a vida
pode ser melhor com hábitos mais saudáveis
e produtivos.

Público intenso
e participativo
no evento

Comunicação em alta no HED
Estratégica e vital em qualquer organização, a
comunicação reveste-se de ainda maior importância em uma instituição hospitalar. É uma indispensável ferramenta de gestão para transmitir,
com clareza, transparência e foco, toda a cultura organizacional para colaboradores, imprensa,
sociedade, atuando não apenas como geradora e
transmissora de informações, mas também gerenciando a imagem pública, especialmente em
situações de crise. Por meio da Assessoria de Comunicação e Marketing, o HED realizou, em abril,
seu I Workshop de Comunicação, no qual especialistas e profissionais da área desvendaram as
várias facetas da Comunicação Corporativa, para
lideranças e serviços parceiros do Hospital.
“A comunicação é a base de nossas relações, requer
estratégia e planejamento para o desenvolvimento de
ações e divulgação de nossas ideias, fatos e resultados
positivos”, afirma a coordenadora da Assessoria de Comunicação e Marketing, Daiane Wolk, complementando:
“Organizamos esse Workshop justamente para compartilhar com os demais profissionais do Hospital como se
dá esse processo, tanto estratégica quanto taticamente”.

Fotos René Cabrales

nos processos organizacionais. Para melhor gerenciar situações de crise, a professora de jornalismo Rosângela
Florczak, mestre e doutora em Comunicação, abordou
“Riscos e crises de imagem e reputação: como prevenir e gerenciar”, ressaltando que a comunicação rápida,
clara e direta é essencial para resguardar a reputação
da organização. O relacionamento com a imprensa foi
tratado pela jornalista Raphaela Donaduce Flores, da
Dona Flor Comunicação, com a palestra “Desvendando a assessoria de imprensa”, na qual ela esclareceu
os processos de como gerar e publicar notícias de interesse da instituição, gerando confiança e credibilidade
junto à opinião pública. Já o tema “Não existe gestão
sem comunicação” foi apresentado pelo administrador
de empresas Daniel Costa, especializado em Gestão de
Pessoas e autor de vários livros sobre endomarketing.
Ele enfatizou a responsabilidade das lideranças no engajamento dos colaboradores ao propósito e missão da
organização, por meio de uma comunicação efetiva e interativa com seus liderados.

Informação

Comunidade

HED presente no Dia Mundial da Saúde

Fotos René Cabrales

O Workshop abordou quatro pilares fundamentais da
comunicação eficiente para resultados positivos. Comunicação interna – com a palestra “Se tudo comunica, o
colaborador também comunica”, com as relações-públicas Alessandra Becker e Fabiana Becker, da Fale Consultoras em Endomarketing, mostrou como a transparência
e a objetividade tornam o colaborador um aliado de peso
“Estamos no Ano da Saúde, e cada vez mais cresce o
conceito de vida saudável, de cuidar da alimentação, e
realizar atividade física. Já estamos na 8ª edição deste
evento que leva a informação onde a população está,
e procuramos sempre aprimorá-lo, para que faça diferença na vida das pessoas”, observa a coordenadora de
Comunicação e Marketing do hospital e presidente da
Comissão Pró-Saúde, Daiane Wolk. Com 43 profissionais
envolvidos das áreas médica, de enfermagem, nutrição,
psicologia, fisioterapia, assistência social e comunicação,
o evento contou com mais de quinhentas pessoas circulando no grande estande montado em frente ao Monumento ao Expedicionário.
Cínthia Helena Garcia, 48 anos, era uma das que
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aproveitou todos os serviços: “Já medi glicose e pressão,
e gostei das dicas de alimentação. Vou vir sempre que
tiver”, garante. Praticando os exercícios orientados de
alongamento, Juliana Garcia, 24 anos, disse que participou de todas as atividades físicas: “Eventos como esse
são importantes, com muita informação disponível”.

Administrador Daniel Costa

Ao lado, jornalista Raphaela Donaduce
Flores. Acima: Prof. Rosângela
Florczak e as relações-públicas
Alessandra e Fabiana Becker
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Saúde Digestiva em
análise científica e para
a comunidade
Para marcar o Dia Mundial da
Saúde Digestiva – 29 de maio, o
HED promoveu o I Simpósio de
Saúde Digestiva, em duas vertentes: científica e para a comunidade.
O evento científico, voltado a profissionais de saúde, abordou inova-

XI Jornada de Controle de
Infecção e VII Encontro de
Gerenciamento de Riscos

Vacinas em dia
“Quais são as vacinas mais importantes que uma pessoa adulta deve tomar, e
como saber a validade delas?”

cliente/paciente foi o foco desses importantes eventos

Marilene – Porto Alegre

científicos, conjuntos, do HED, realizados nos dias 9 e
10 de maio, no Anfiteatro Bruno Marsiaj, da Instituição.

A vacinação é a medida preventiva de

A abertura contou com palestra magna do Secretário

maior impacto na prevenção de infecções,

Municipal da Saúde, Dr. Erno Harzheim, sobre o tema

em qualquer idade.

“Porto Alegre 2020: As tendências no setor da saúde”.

rotina de atendimento médico, deixando

sepse, implantação do protocolo de sepse e lesão por

já o evento aberto à população, re-

Esta prática, muitas

vezes, é relegada a um segundo plano na

Na programação, foram abordadas novas definições em

ções técnicas e preventivas da área;

uma margem grande da população adul-

alizado no dia 2 de junho, contou

pressão, engajamento

com palestras sobre a importância

médico para seguran-

da alimentação na saúde gastroin-

ça do paciente, erros

testinal, prevenção de hepatite e

de medicação, preven-

pulação de pacientes mais vulneráveis é

doenças digestivas, assim como mi-

ção de quedas, além de

inadequada. Um grupo de pacientes que,

tos e verdades em gastroenterolo-

cenário e perspectivas

sabidamente, apresenta maior risco para

gia. Também foram realizados 100

para o setor da saúde.

contrair infecções é o daqueles que fazem

Fotos René Cabrales

defesas do organismo, os chamados imu-

testes rápidos e gratuitos para diagnóstico de hepatite C. Os eventos
aconteceram no Anfiteatro Bruno
Marsiaj, do Hospital.

O gerente de TI, Luís
Goulart, abordou
“Inovações de TI em
Endoscopia”

ta desprotegida contra doenças infecciosas
passíveis de prevenção. Fato preocupante,
também, é que a cobertura vacinal da po-

uso de medicamentos que diminuem as
nossupressores, como é o caso dos pacien-

Superintendente Administrativo, Odacir Vicente Binotto
Rossato, Secretário Municipal da Saúde, Dr. Erno
Harzheim e o gastroenterologista Guilherme Sander,
Coordenador da Endoscopia Digestiva

tes reumatológicos.
As vacinas mais frequentemente indiDr. Erno
Harzheim

Profissionais em Ação
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Quero Saber

Fortalecer a cultura para a segurança assistencial do

Abertura do
evento teve
mesa-redonda
sobre “Eixo
cérebro-intestino”,
com os médicos
Guilherme
Sander e Pedro
Schestatsky

Atividades HED

Atividades HED

Comunicação HED

cadas para adultos são as vacinas contra
pneumococo, gripe, hepatite B, HPV (dependendo da faixa etária) e a do herpes

Diretor
Financeiro
da Afpergs,
Walmor de
Araújo

• O infectologista Cezar Viní-

Sociedade Brasileira de Nefro-

• O cirurgião plástico Leandro

cius Würdig Riche participou, em

logia, participou como chair de

Fuchs publicou um artigo sobre

abril, do 27th ECCMID - European

duas mesas no World Congress of

“Sutura contínua com fio absor-

Congress of Clinical Microbiology

Nephrology, no México, em abril.

vível x interrompida com fio per-

and Infectious Diseases, em Vie-

Também participou do ll Encontro

manente no tratamento da diás-

na, na Áustria, onde apresentou o

de Nefrologia Luso Brasileiro em

tise do músculo reto abdominal”,

trabalho “Absence of Correlation

Villamoura, Portugal, apresentan-

na Revista Brasileira de Cirurgia

between Vancomycin Consump-

do dois trabalhos sobre esclerose

Plástica.

tion and Minimum Inhibitory Con-

tuberosa, representando o HED.

• O endocrinologista Marcos

centration of Methicillin-resistant

• A enfermeira Emiliana Costa, co-

Rovinski recebeu o título de Cida-

Staphylococcus aureus”. O Con-

ordenadora da Equipe de Curativos

dão Emérito de Porto Alegre, no

O HED recepcionou os 34 médicos que integram

gresso reuniu mais de 12 mil par-

do HED, apresentou case sobre a

dia 19 de maio, em solenidade na

a nova turma de residentes, com aula inaugural es-

ticipantes de 126 países.

utilização da técnica de Terapia por

Câmara Municipal. A distinção foi

pecial de boas-vindas. O tema foi “Pesquisa em Nu-

• A nefrologista Cinthia Kruger

Pressão Negativa, em um evento

solicitada pelo vereador Dr. Thia-

trologia: da evidência à tomada de decisões”, minis-

Sobral Vieira, vice-presidente da

técnico na Flórida, Estados Unidos.

go Duarte.

trada pelo médico Airton Stein, no dia 3 de março.

HED realiza Aula Inaugural
para nova turma de
residentes médicos

zoster (para pessoas acima dos 50 ou 60
anos). O cronograma para vacinação e a
validade da proteção dependem de cada
tipo de vacina e de qual doença específica
ela deverá prevenir. Existem vacinas que
são feitas em dose única, pois a cobertura
é válida para o resto da vida, como a do
herpes zoster. Outras precisam de reforço
periódico, como é o caso da vacina polissacarídica para pneumococo em casos especiais. O ideal é conversar com seu médico,
para a correta indicação da cada vacina.
Dr. Claiton Vienas Brenol, reumatologista
- 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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A CINECORS Cardiologia – serviço especializado
em procedimentos de cardiologia intervencionista –
adota mais uma prática de gestão com vistas a ampliar os benefícios aos pacientes: a Gestão da Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente, alinhada
à cultura do HED, de segurança hospitalar, com foco
na conquista do certificado de Acreditação pela ONA
– Organização Nacional de Acreditação.

Guia de serviços

Serviços

CINECORS adota Gestão da Qualidade
e Segurança do Paciente
em todos os procedimentos”.
Toda a implantação das metas de segurança do
paciente em termos de identificação, procedimentos, medicações e assistência, será revista duas
vezes ao ano, assegura Cardoso. Ele afirma ainda
que, em agosto, haverá atualização do atual Plano
de Segurança da CINECORS, o qual já utiliza, desde
2015, indicadores de desempenho em segurança. E

O coordenador da área, Dr. Cristiano Cardoso, informa que “estão sendo revistos todos os processos

comemora: “Em cerca de vinte meses, as situações
de risco caíram mais de 50%!”.

internos da CINECORS, sob a ótica primordial das
metas internacionais de segurança do paciente, o
que beneficiará diretamente o usuário do serviço,
com a qualificação assistencial e de confiabilidade

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

Agafarma no HED oferece serviços
e promoções
René Cabrales

Os três sócios da franquia

de julho do ano passado, e o fluxo de público cresce

da Agafarma no HED têm for-

a cada dia. O motivo é o atendimento diferenciado,

te ligação com a instituição: a

os serviços disponíveis – aferição de pressão, de do-

farmacêutica

Ca-

sagem de glicemia, aplicação de injeções – e as pro-

liandra de Araújo Telli, Lucas de

responsável

moções constantes, como de fraldas geriátricas de

Araújo Telli e Maximiliano Lima

marca própria.

dos Santos nasceram no próprio
Hospital Ernesto Dornelles e,
com suas famílias, sempre frequentaram a instituição.

No ambiente climatizado e atrativo, a Agafarma do
HED também oferece opções de presentes, artigos
de maquiagem, higiene e beleza e linha de perfumes
importados.

Em uma visita à avó de Caliandra, que estava internada,
observaram as dependências do HED como ótima
oportunidade de negócios. “Como já tínhamos franquia em outro local, a transferimos para o HED, acreditando em seu potencial de mercado”, explica Caliandra. A farmácia começou as atividades no início
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• Horário de funcionamento: segunda a sexta das
7h30min às 24 horas / sábado: 8h30min às 22h /
domingo: 14h às 21h.
• Tele-entrega dentro do hospital: (51) 3058-2323
• Compras parceladas com cartão Agafarma (feito
no local)
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