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nformação objetiva e clara tem sido uma aliada da saúde neste pe-

ríodo em que convivemos com a pandemia de Covid-19. É o que
tem nos esclarecido sobre a importância das medidas de segurança

sanitária, bem como sobre a necessidade de mantermos consultas,
exames, diagnósticos, tratamentos e procedimentos em dia.

Ao lado dos protocolos de proteção contra contágio e dissemina-

ção do vírus, a permanência do manejo de diversas patologias também é vital. O Hospital Ernesto Dornelles, o Hospital Regional São

Jerônimo e a operadora Verte|Saúde trabalham sob essa ótica, mo-

bilizando seus profissionais de saúde, processos e estrutura física no

incentivo à manutenção de tratamentos de saúde. Todo esse esforço
é tema de matérias nesta edição da Revista Saúde.

Exemplos dessa determinação em proporcionar assistência dife-

renciada, em nível técnico e humano também podem ser conferidos
nas reportagens que colocam o Hospital Ernesto Dornelles no pata-

mar de instituições capacitadas a sediar procedimentos cirúrgicos de
altíssima complexidade.

Assim, convidamos você a desfrutar desta edição da Revista Saú-

de, reforçando a validade das vacinas, de seguirmos com as medidas

de proteção contra a Covid-19, e da continuidade de tratamentos.
Saúde a todos!

Egydio Fuchs | Diretor-Presidente da Afpergs
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Novo Centro de
Traumatologia e Ortopedia
Cirurgia vascular rara e
complexa
Neuro-oncologia discute
casos beneficiando
pacientes
CINECORS realiza
procedimento inovador

Centro de Traumatologia e Ortopedia:
agilidade e acolhimento em nova gestão
Foto Roberto Furtado

Alinhamento das equipes
médicas que atuam no
atendimento de emergência,
nos consultórios e nas
cirurgias; gestão de fluxos
e circulação de pacientes
e colaboradores conforme
os protocolos de segurança
em saúde; ampliação na
marcação de consultas e
processos de atendimento
mais receptivos e
humanizados. Essas são
algumas das melhorias
introduzidas no CTO –
Centro de Traumatologia e
Ortopedia, a partir de novas
práticas gerenciais.

Dr. Sandro Costa
e supervisora
Luciene Monte

O

médico ortopedista Dr. Sandro Costa, gestor
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do CTO, prevê ampliação do número de con-

Setores estratégicos
prontos para pacientes não
Covid
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Acontece no HED
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Hospital Regional de São
Jerônimo e Verte|Saúde
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sultórios – passando dos cinco atuais para

oito, entre os dedicados a atendimentos emergenciais e
consultas. Atualmente, são 17 médicos no atendimento

ambulatorial e 13 na Emergência. Realizando uma mé-

dia de mil consultas/mês, o CTO está pronto a retomar
os índices pré-pandemia, dobrando este número de

Pergunte ao Doutor:
Síndrome pós-covid

consultas.

A supervisora administrativa, Luciene Monte, res-

salta que são realizados treinamentos periódicos com

a equipe de agendamento, recepção, gessistas e en-

fermagem para aprimorar os atendimentos e agilizar a

Atendimento integral em
traumato-ortopedia
Poder se movimentar, sem dores ou impedi-

mentos, é qualidade de vida. Segundo o Dr. Sandro, “a dor é o que leva as pessoas a buscarem

atendimento especializado”. O CTO presta atendimento em todas as áreas da ortopedia – coluna,

pés, joelho, cotovelo, mãos, ombro, quadril. Atua,
também, com processos reconstrutivos, a partir

de próteses customizadas, e cirurgias ortopédi-

cas. No ano passado, foram 1007 procedimentos
cirúrgicos, uma redução causada pela pandemia:
em 2019, foram 1554.

O CTO funciona de segunda a sexta,
das 7h às 18h.

marcação de consultas e processos assistenciais.
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SAÚDE

CIRURGIA RARA E COMPLEXA
MOBILIZA O HOSPITAL

O

Fotos Acervo Dr. Tiago Blaya

cirurgião vascular Dr. Tiago
Blaya Martins, responsável

pelo procedimento, explica:

“A paciente de 60 anos apresentou

quadro de aneurisma da aorta de

alta complexidade. Foi uma dilata-

ção da aorta por degeneração generalizada, extremamente rara”. O

Existe apenas o relato
de mais um caso como
este em todo o mundo:
aneurisma de aorta
toracoabdominal por
degeneração micótica em
decorrência de infecção
bacteriana.
Um procedimento
desafiador, tecnicamente,
que exigiu planejamento
minucioso, exames e
materiais específicos,
estudos e entrosamento
total entre as equipes.

relato, inclusive, será publicado em
breve em revista científica.

O caso
Com treze anos de experiência,

afirma o Dr. Tiago que é o primeiro

caso que vê: fístula por diálise, formando um aneurisma micótico bacteriano.

E que há apenas mais um relato na literatura médica. A cirurgia, realizada por

cateter, resultou de decisão longamente estudada e amadurecida, após avaliação por muitos exames – de sangue,

tomografias, angiotomografias, entre
eles, análises e pesquisas extremamente detalhadas.

sanguínea do intestino, nem muito

tante apoio e conhecimento. A aorta é

Precisávamos operar exatamente no

desejada”.

estar preparados para resolver todo

te bem, quadro geral favorável, sem

plexidade considerou, também, o cres-

cirurgia de grande porte, implicava

semanas, passou de três para cinco

“Era uma corrida contra o tempo.

curta que não alcançaria a extensão

momento certo: paciente clinicamen-

O procedimento de altíssima com-

sinais de infecção ativa. Como toda
em riscos, mas, como conversei com
a família, risco também é não tentar”,
considera o médico.

A preparação

o planejamento.

A cirurgia

O aprendizado
“Foi uma experiência muito exi-

tosa, um aprendizado valioso desde
os exames iniciais até a utilização de

materiais e a interligação entre pré,
trans e pós-operatório”, comemora o

Com duração de quase cinco ho-

Dr. Tiago. “Foi um caso de múltiplos

cas e de anestesistas, somando cerca

uma cirurgia não é apenas o ato ci-

todo o detalhamento de cada passo.

sistência antes e depois. O HED nos

reflexos, que nos ensinou muito, pois

passo a passo. Foi uma fase de três a

de 15 especialistas que conheciam

rúrgico, mas todo um preparo e as-

sive preparando material específico:
“Pesquisamos a prótese de aorta do

tamanho exato, não poderia ser muito

longa para evitar obstruir a circulação
Revista Saúde - Junho/Julho/Agosto 2021

centímetros, o que poderia alterar todo

tipo de problema que surgir.”

ras, envolveu equipes cirúrgicas, clíni-

quatro semanas de avaliações, inclu-

4

cimento do aneurisma: em apenas duas

a maior artéria do corpo, e temos que

A equipe fez todo um planeja-

mento anterior, projetando a cirurgia

Aorta antes e depois da cirurgia

Equipe em pleno procedimento

“Mesmo que a tomada de decisão fosse minha, todos sabiam exatamente o

que fazer”, ressalta o Dr. Tiago. “Um

procedimento deste porte requer bas-

dá esse respaldo, e, certamente, a Ins-

tituição está mais que validada para
procedimentos de altíssima complexidade”, conclui.

Revista Saúde - Junho/Julho/Agosto 2021
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SAÚDE

MELHORES PRÁTICAS

ANÁLISE DE CASOS DE NEURO-ONCOLOGIA
INDICAM O MELHOR TRATAMENTO

CINECORS REALIZA PROCEDIMENTO
INOVADOR EM VÁLVULA CARDÍACA
Recuperação mais rápida e menos tempo de internação para o paciente

Fotos Acervo Dr. Carlos Eduardo

M

Fotos Roberto Furtado

inimamente invasivo, isto é, sem

grandes incisões, reduzindo o tem-

po de procedimento e abreviando a

recuperação do paciente. A equipe multidisci-

plinar da CINECORS, serviço parceiro do HED,
liderada pelo cardiologista Dr. Alexis Vasiluk
Knebel, realizou o TAVI – implante por transca-

teterismo valvar aórtico, técnica reconhecida
mundialmente como altamente especializada
e avançada em implantes na válvula aórtica.

“Comparando-se com a técnica tradicio-

nal, esta traz inúmeros benefícios ao pacien-

Iniciativa conjunta dos
serviços de Neurocirurgia e
Oncologia, do HED, e Vitta
Radioterapia, o “Board de
Neuro-oncologia” realiza
análise individualizada
dos pacientes que
necessitam tratamento
oncológico do sistema
nervoso. Isso coloca a
Instituição sintonizada com
as melhores práticas de
tratamento dos tumores do
sistema nervoso central.

te”, adianta o médico. “Na primeira, a anes-

tesia é geral, é feita abertura do externo e
utilizam-se cânulas e drenos para circulação

O

mentos dos tumores cerebrais, favore-

em cirurgia da base do crâ-

prognóstico dos pacientes, de maneira

ardo da Silva, especializado

nio, detalha: “No grupo, cada paciente

é avaliado de forma individualizada,
com múltiplos profissionais observando vários aspectos da doença, simultaneamente, e elaborando a melhor

forma de tratamento. Esta é a maneira
como os tumores cerebrais são tratados nos melhores centros médicos do
mundo”.

O board tem atividades semanais e

sa e rediscute os casos mais complexos

que necessitam de um tratamento mais
especializado. “As evidências mostram

que essa discussão ampla, antes, du-

rante e após a realização dos trataRevista Saúde - Junho/Julho/Agosto 2021

da que utilizamos, faz-se sedação anestésica

neurocirurgião Carlos Edu-

uma grande reunião mensal, que revi-
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sanguínea extracorpórea. Na técnica avança-

Avaliação beneficia os pacientes

ce a evolução satisfatória e melhora o

geral, na medida em que os esforços
são otimizados e as tecnologias são

empregadas de forma integrada para
o melhor tratamento da enfermidade”,
observa o Dr. Carlos Eduardo.

Ele esclarece, ainda, que “ os casos

complementada por anestesia local, o tempo

Equipe Cinecors em ação

de procedimento reduz em pelo menos duas

horas, geralmente a alta hospitalar é em menos de três dias após o implante – contra sete

da técnica tradicional, gerando recuperação
mais rápida e com menos intercorrências”.

Equipe especializada, equipamentos e infraestrutura hospitalar
A técnica é utilizada na correção da estenose da válvula

com exames prévios e controles de segurança durante a

co dos tumores, que podem ser mais

No procedimento realizado em maio na CINECORS, a pa-

O médico ressalta, também, a participação de car-

cialmente os que ficam na base do

segundo o Dr. Alexis, é de que a técnica passe a fazer parte

e de grande risco, de grande comple-

Com uma equipe multidisciplinar, pronta para enfrentar

considerados mais complexos têm re-

lação com o comportamento biológi-

aórtica, isto é, quando há um entupimento desta válvula.

agressivos, com a localização, espe-

ciente de 82 anos teve evolução satisfatória e a tendência,

crânio, que envolvem estruturas vitais

das rotinas do serviço.

xidade. Estes pacientes são especial-

desafios, como cardiologistas e cirurgiões cardíacos alta-

multidisciplinar do board”, conclui.

CINECORS inclui, ainda, no procedimento, monitoramento

mente beneficiados pela abordagem

mente qualificados, somada a equipamentos especiais, a

execução.

diologistas e cirurgiões do HED, como os doutores Ciro

Leães e Wagner Pereira: “O HED tem toda a infraestrutura
de apoio para intervenções como essa, com equipe altamente engajada nas novas tecnologias e excelência na

assistência de Emergência, UTIs, Bloco Cirúrgico e Enfermagem, o que confere ainda maior segurança ao trabalho
da CINECORS”.

Revista Saúde - Junho/Julho/Agosto 2021
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SEGURANÇA
“com a vacinação, os pacientes estão
retornando e é muito importante que

mantenham consultas, que retomem

tratamentos, para evitar o agravamen-

to de doenças”. O Centro Cirúrgico

Protocolos e medidas
sanitárias assertivos para a
proteção dos pacientes

ce que “na pré-triagem já se orienta a

área específica para o paciente – Covid ou não – e as unidades são classi-

ficadas por cores, conforme o atendimento necessário”. Por exemplo, no

possui 12 salas cirúrgicas, a sala de re-

Pronto Atendimento, são dispensados

cuperação conta com 36 leitos, além do

os cuidados básicos primários e me-

Centro Cirúrgico Ambulatorial com três

dicações; na Área Laranja, são os que

salas para pequenos procedimentos.

requerem maiores cuidados, e a Área
Vermelha atende a casos mais críticos,

Saúde em dia com segurança
em todos os setores
Assim como organizou
sua estrutura, processos
e equipes para o
enfrentamento à Covid-19, o
Hospital Ernesto Dornelles
está preparado para
atender, com segurança, à
retomada do atendimento
a pacientes não Covid.
Setores estratégicos – como
Ambulatório, Emergência,
Unidades de Internação,
UTIs e Centro Cirúrgico –
estão prontos e organizados
para a assistência médicohospitalar dos clientes que
precisam de diagnóstico, da
continuidade de tratamento,
procedimentos ou controle
de doenças.

“A

Revista Saúde - Junho/Julho/Agosto 2021

por exemplo, é permitido apenas um
acompanhante. Nas Unidades de In-

sempre vigilantes com os

indicadores de qualidade e segurança.

Hospital mostram vídeos com men-

temos controles rígidos dos fluxos de

atendimento”, observa a Dra. Juliana
Cardozo Fernandes, gestora de fluxos
assistenciais.

Desde a triagem nas recepções,

com aferição de temperatura e uso

obrigatório de máscara, até o redesenho do atendimento na Emergência,

passando pela retomada das cirurgias e
pelos cuidados diferenciados nas UTIs

específicas para pacientes Covid e não

Covid, o HED se mantém alerta sob a

como uma UTI, com todos os equipa-

mentos de proteção para colaboradores. Na área Covid, o local é isolado, e
Equipes treinadas e vacinadas
aumentam a segurança

Crise, que acompanha diariamente os
“Temos protocolos próprios para

médicos, colaboradores e pacientes”,

ressalta o Dr. Airton Bagatini, gestor
do Centro Cirúrgico e do Ambulatório.
“Distanciamento nas recepções, con-

visitas são apenas virtuais ou pelo vidro

de proteção. Na não Covid, visitação
alternada por 15 minutos, conforme a

numeração de leitos – pares pela ma-

ternação, Emergência e UTIs, pacientes
diminuem a saudade da família e ami-

nhã, e ímpares à tarde”. Na Emergência
são 35 médicos, 21 enfermeiros e 80

gos com a “televisita” – as equipes do

técnicos que seguem rotina de treinamentos em protocolos de segurança.

sagens que dão ânimo e conforto a
quem precisou ser internado. O Serviço de Psicologia também está a postos

Cultura de segurança
consolidada

para atender pacientes e familiares.

A vacinação das equipes assisten-

sultas mais espaçadas no Ambulatório,

ciais é outro fator de segurança, lem-

rificar se pacientes e acompanhantes

de imunização dos colaboradores é

cionamos a entrada e saída do Am-

Infecções”. Além disso, o HED conta

dependências internas do Hospital”,

Covid – 2º andar, e não Covid – 8º an-

fundamental para a reestruturação do

atendimento.

mia, “com o foco de monitoramento

O Serviço de Gerenciamento de

checagem com ligação prévia para ve-

bra a Dra. Juliana: “todo o processo

têm algum sintoma gripal, e redire-

orientado pelo Serviço de Controle de

bulatório, sem precisar passar pelas

com UTIs específicas para pacientes

enfermeira Cassiana Prates. Isso foi

argumenta. Ele reforça, também, que,

dar, com equipes exclusivas para cada

Hospital no enfrentamento à pande-

Riscos – SEGER existe desde 2009, e
Monitoramento permanente

serva Cassiana. Todo o trabalho é baseado em indicadores que estão em

conformidade com as normas técnicas
e orientam os fluxos, a saúde ocupa-

Nova estruturação física acontece

cional dos colaboradores e as rotinas

também na Emergência, totalmente

de controle de infecções: “Pacientes

redesenhada desde o primeiro acesso,
Triagem na Emergência

dico emergencista Alexandre Dalpiaz

Becker, gestor da Emergência, esclare-

lecendo”, assegura sua coordenadora,

antes mesmo que aconteçam”, ob-

Emergência
redesenhada

para os casos Covid e não Covid. O mé-

a cultura de segurança vem se forta-

constante, para gerenciarmos riscos

Fotos Roberto Furtado

Distanciamento na recepção do
Bloco Cirúrgico

8

da são restritos. No Ambulatório,

coordenação do Comitê de Gestão de

novos processos de segurança e man-

não Covid. “Esta funciona basicamente

Visitantes e acompanhantes ain-

prendemos muitas lições

com a pandemia. Estamos

em ambientes separados para Covid e

Televisitas e apoio
psicológico

Covid e não Covid precisam ser atenProtocolos e sinalização de segurança

didos, e o Hospital está seguro e preparado”, conclui.

Revista Saúde - Junho/Julho/Agosto 2021
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Fotos Acervo HED

Vídeo do CND é
finalista em evento
mundial

Amor e união – casal renova
os votos de casamento na UTI do HED

Carinho e orientações
“Gostaríamos de agradecer a to-

dos pela dedicação, humanização

O vídeo que conta o impacto da

doença renal na vida do paciente Bruceli Franklin, do Centro de Nefrologia
e Diálise do HED, foi um dos sete fi-

nalistas da premiação do Congresso

Mundial de Nefrologia de 2021, concorrendo como melhor filme produzi-

do sobre o tema. O vídeo “A luta por
uma vida normal” retrata os desafios e
a superação de Bruceli, que, após seis

e carinho, vocês fazem a diferença.

ano passado.

Para conhecer um pouco da his-

tória de Bruceli, como conviveu com
a doença, sua motivação e perseve-

rança, e, também, o papel da equipe
multidisciplinar do CND em seu tratamento, acesse ao vídeo completo em
nosso canal no YouTube.

https://youtu.be/ilAN2s23r7E.

Obrigada por tudo que recebi aqui,

Mãos higienizadas protegem nossa saúde!
Para celebrar o Dia Mundial de

que salva vidas! Com jogos e muita

trole de Infecção Hospitalar do HED

mãos foi reforçada como proteção

Higiene de Mãos, o Serviço de Con-

organizou atividades com os colaboradores, reforçando essa prática

de coração. Passamos por algumas
coisas na vida que jamais imagina-

mos passar; a paciência, o carinho, as
orientações que nos dão neste mo-

interatividade, a higienização das

mento é luz para quem está perdido.
Que um dia possamos retribuir todo

essencial para a segurança em saúde de profissionais e pacientes.

anos de tratamento e hemodiálise, recebeu o transplante de rim no final do

continue iluminando o caminho de

ção: no dia 19 de maio, o casal Magda

cada um de vocês.” Kátia e Edson Dio-

Campos Gonçalves renovou seus vo-

Bom humor e alto astral

rane Rosa Viana

Inês Gonçalves e Antônio Lourenço

Você está se alimentando bem?
Viver com mais disposição, energia e em forma para en-

frentar os desafios do dia a dia. A nossa alimentação tem
muita influência na saúde. Por isso, o Mais Saúde HED,
podcast do Hospital Ernesto Dornelles, traz dicas
para que seu cardápio diário seja equilibrado,
saudável e nutritivo.

Confira: https://bit.ly/podcast_saudeealimentacao

Aprimoramento técnico na Semana da Enfermagem
Atividades online de atualização e apri-

moramento para enfermeiros e técnicos de

enfermagem marcaram a Semana da Enfermagem HED. Cuidados com estomas; Lesão

de pele em prona; Manutenção de acessos
vasculares, o que precisamos saber? e Estru-

turação, organização, padrões de uso e resultados clínicos de um Time de PICC de um
hospital público universitário foram alguns

dos temas apresentados. Além disso, foram

entregues presentes aos colaboradores do
HED, valorizando estes profissionais tão importantes para a Instituição.
Revista Saúde - Junho/Julho/Agosto 2021

o bem que nos fizeram. Que Deus

Foi um momento de muita emo-

tos matrimoniais na UTI do 8º andar.

“Agradeço a sorte de Deus ter co-

Casados há 48 anos, o sr. Antônio

locado o Hospital Ernesto Dornelles

pediu sua esposa novamente em ca-

no meu caminho. Todos os profissio-

samento, mesmo durante a interna-

nais que me atenderam vão além de

ção no Hospital. Ela reafirmou o “sim”

suas capacidades técnicas – as quais

dado há décadas, emocionando os

bastariam para a minha recuperação.

profissionais do andar, que acompanharam a cerimônia, em um exemplo

de humanização no atendimento aos
nossos pacientes.
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VOZ DO
PACIENTE

Na renovação, celebrada pelo ca-

pelão do HED, padre João Carlos, o

casal renovou seus votos de companheirismo, amor e união. Muita saúde
e felicidades ao casal!

Porções de Nutrição: que tal uma
receita de bolo de bergamota?
Você quer aprender uma receita

nova, com frutas de época, e experimentar novos sabores?

Siga o Porções de Nutrição do

HED, e veja como fazer este gostoso
bolo de bergamota.

É só acessar o link: https://bit.ly/

porcoesdenutricaobolodebergamota.
Aproveite!

Mas vocês vão além, com bom hu-

mor, alto astral e o carinho com que
me atenderam. Vocês são anjos da

guarda, fiquem com Deus, e que Ele
abençoe todas as pessoas que vocês
amam.” Plínio Augusto Mottin

Anjos da guarda mascarados
“Agradecemos a Dra. Juliana Car-

dozo Fernandes e toda a equipe da
Emergência, pela atenção e dedicação nesse momento difícil em nos-

sas vidas. Hoje, felizes em saber que
estamos evoluindo muito bem na re-

cuperação. Continuamos com nossa

corrente de orações e boas energias
a todos esses profissionais que estão

na linha de frente, incansáveis ‘Anjos

da Guarda Mascarados’.” Gratidão!
Adriane Cardoso e Dimas R. de Martins
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VERTE | SAÚDE

HRSJ

Estrutura e especialidades no
Hospital Regional de São Jerônimo
Única instituição da região com assistência em treze especialidades
Fotos Acervo HRSJ

VOCÊ SABE O QUE É GLAUCOMA?
Verte|Saúde forma parceria com serviço de oftalmologia
Com o intuito de aumentar e melhorar o serviço prestado no Centro da
Visão da operadora Verte|Saúde, foi
firmado uma parceria com o hospital
de oftalmologia Diaglaser. Desta forma, os beneficiários terão mais opções
de profissionais e tecnologia nos cuidados com a visão.

Foto Rone Fontela

Também pode ocorrer o aumento
súbito da pressão intra-ocular, causando episódios de vermelhidão, dor
intensa e lacrimejamento.
Quais são as causas do glaucoma?

Como primeira ação, a equipe de
comunicação e marketing da operadora entrevistou a médica oftalmologista Juliana Marcon Szymanski, que
abordou as necessidades e os cuidados que todos devem ter com a doença de glaucoma.
O que é o glaucoma?

A

população da Região Carbo-

laboradores são medidas resultantes

da Costa Doce conta com a

“Abrimos mais 12 leitos de UTI e

nífera e de parte da Região

estrutura assistencial do Hospital Regional de São Jerônimo, especialmen-

te neste período de enfrentamento à
pandemia.

Novos processos, protocolos de

segurança sanitária, ampliação de

leitos clínicos e de UTI, aumento de

equipes, realocação de recursos finan-

ceiros, capacitação constante dos co-

de investimentos e gestão.

Especialidades
O HRSJ é o único da região

38 leitos clínicos para pacientes Covid,

a disponibilizar treze especiali-

ramétrico, ventilador, além de bombas

Geral e Laparoscópica; Cirurgia

HRSJ, João Batista Pozza. A Emergência

nica

com cama elétrica, monitor multipa-

dades: Anestesiologia; Cirurgia

de infusão”, afirma o administrador do

Plástica; Cirurgia Vascular; Clí-

permanece com alto patamar de aten-

Gastroenterologia; Ginecologia e

dimentos, na média de 150 pacientes

por dia, e atenção total aos protocolos
de segurança em saúde.

Médica;

Fonoaudiologia;

Obstetrícia; Oftalmologia; Otorrinolaringologia; Pediatria; Proc-

tologia; Urologia; Traumatologia
e Ortopedia.

Dispõe, também, de labora-

Para saber mais sobre o HRSJ, acesse

https://www.facebook.com/HCSJRS/
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tório de análises clínicas e serviço de diagnóstico por imagem.

Juliana: O glaucoma é uma doença do nervo óptico causada principalmente pela elevação da pressão
intra-ocular (PIO). É atualmente uma
das principais causas de cegueira irreversível no mundo.
Quais são os tipos e sintomas
da doença?
O campo da visão vai diminuindo de forma silenciosa e gradual, até

litado de dirigir, realizar tarefas domésticas e até mesmo de andar pelas
ruas sozinho.

Oftalmologista Juliana Marcon Szymanski

Diagnóstico precoce
e monitoramento
para o controle do
glaucoma

a visão ficar “em túnel”, dificultando
muito a orientação espacial. Nos casos graves, o paciente fica impossibi-

A principal causa, é o aumento
da PIO (pressão intra-ocular), mas em
cerca de 20% dos casos o glaucoma
pode ocorrer mesmo com a pressão
normal. Seus principais fatores de risco
são a etnia negra, a idade (a partir dos
40 anos), a história familiar, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes e
a alta da miopia.
Qual é o tratamento?
A base do tratamento é a redução da PIO entre 20-40% com a ajuda de colírios. Casos mais resistentes
podem necessitar de procedimentos
cirúrgicos a laser ou mesmo incisionais. Todas as formas de tratamento
devem ser conduzidas por profissional médico com especialização em
Oftalmologia.

Ação no Dia das Mães
Mãe, aquela que nos dá a vida, nos enche de amor e

de cuidados especiais, não poderia deixar de ser home-

nageada. E para, celebrar todo esforço e empenho delas,
a Verte|Saúde presenteou as suas colaboradoras com um
mimo. Nessa ação também foram contempladas as mamães de pets.

A intenção da operadora é de celebrar toda forma de

amor entre mãe e filho (os).

Revista Saúde - Junho/Julho/Agosto 2021
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PERGUNTE AO DOUTOR

PARCEIRO
Foto Acervo pessoal

Síndrome pós-Covid: sintomas e como tratar
“Tenho quase 60 anos, e tive Covid, embora não tenha precisado ficar

internado. Tenho sentido muito cansaço, e às vezes, falta de ar. Podem ser
efeitos do vírus?” Jones – Porto Alegre

Alta precisão e reuniões científicas no
VITTA – Centro Avançado de Radioterapia
Tratamentos diferenciados e análises de casos em beneficio do paciente

“Depois do período inflama-

Além da perda de massa muscu-

tório da infecção, estamos vendo a

lar e dos danos pulmonares em si, o

multissistêmica, com problemas vas-

tribui para o quadro. Cerca de 10 a

síndrome pós-Covid, uma doença

culares, neurológicos, musculares,

cardíacos e até mesmo nutricionais.
O sintoma mais comum é o cansa-

ço, que dificulta a realização de ta-

refas. Cerca de 50% dos recuperados
relatam fadiga e fraqueza, mesmo
aqueles que não necessitaram de in-

ternação hospitalar. Idosos e portadores de doenças de base merecem

atenção especial, porque o organismo já debilitado sofre mais com as
sequelas.

comprometimento do coração con15% dos acometidos podem evoluir

com inflamação do músculo cardía-

Dr. Felipe Breda
Especialista em Medicina
Interna e Pneumologista

co, o que atrapalha o bombeamento

de sangue para os órgãos. Tanto que
notamos ainda debilidades na ca-

pacidade de oxigenação no sangue
e dificuldades respiratórias. Realizar
revisões cardiológica e pulmonar é
importantíssimo nos pacientes que

tiveram quadros moderados a graves, ou aqueles com histórico prévio
de comorbidades cardiopulmonares.

M

Foto Kátia Farias e Lucas Nascimento/A Retrateira

aior resolutividade nos tratamentos radioterápicos,
compartilhamento e abordagem de casos, buscan-

do consenso no que é melhor para o paciente. Essas

premissas inovadoras caracterizam a atuação do VITTA – Cen-

tro Avançado de Radioterapia. Liderada pelo Prof. Dr. Gilberto
Schwartsmann, a unidade do VITTA do HED conta com tecnologia
de ponta em radioterapia, e tratamentos de alta precisão.

Um exemplo é o hipofracionamento em radioterapia, que

permite reduzir o número de sessões, com a mesma eficácia e

mais benefícios ao paciente. “Nesta modalidade, aumenta-se a
dose diária de radiação, resultando em um tratamento com menos sessões. Assim o tratamento é mais curto, exigindo menos

deslocamentos do paciente até a clínica”, explica o físico médico

Dr. Fabrício Augusto de Lima. Ele afirma que a modalidade segue
todos os protocolos internacionais, e pode ser aplicada principal-

mente em cânceres de mama e próstata, após avaliação de critérios como tamanho, histologia da lesão e características genéticas

Como se recuperar?

da doença. “Além disso, fazemos tratamentos ablativos em alguns
casos de tumores pulmonares, metástases ósseas e cerebrais.

O tamanho do dano varia de acordo

esforço e compensar problemas como

os que receberam oxigênio e ficaram na

Nos pacientes que apresentaram Covid

com a severidade da infecção. IndivíduUTI têm uma recuperação mais lenta e

precisam de atenção especial do sistema
de saúde com equipes multidisciplinares

para atender às demandas nutricionais,

fisioterápicas, respiratórias, neurológicas
e, até mesmo, psicológicas, permitindo
plena recuperação.

O grande trunfo da reabilitação car-

diopulmonar é trabalhar a musculatura

para tornar a pessoa mais tolerante ao

o baixo aproveitamento do oxigênio.
nas suas formas mais brandas, deve-se

sempre estimular a retornar às atividades físicas habituais, manter alimentação

Nestes tratamentos, o número de sessões é pequeno – de um

a cinco, e aplica-se carga mais alta em cada sessão, sempre com

controle muito apurado e em tempo real da dosagem”, garante,
observando que o VITTA dispõe da tecnologia IGRT – equipamen-

to especial que realiza tomografias diárias para acompanhamento
da evolução do tratamento.

saudável e descanso adequado e reali-

zar revisão cardiorrespiratória pós-covid
em caso de comorbidades prévias. Se a

falta de ar, tosse e cansaço forem muito
frequentes, mesmo após a infecção vi-

ral, sempre procure ajuda de um médico
pneumologista.

Compromisso com o aprimoramento técnico
A decisão de aplicar o hipofra-

cos do HED, de outros hospitais de

abordagem para cada caso, passam

país. Também analisamos artigos

cionamento, assim como a melhor

por avaliação multidisciplinar, anali-

sadas nas reuniões científicas sema-

nais, conduzidas via internet pelo
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Dr. Fabrício Lima

Para enviar sua pergunta, é só clicar aqui

Prof. Dr. Gilberto Schwartsmann.

“Temos a participação de médi-

Porto Alegre e de várias cidades do

palestrantes de ponta”, informa o
professor.

Ele reitera que a cultura de apri-

científicos, e são a inspiração para

moramento técnico e difusão do

com sustentação da Escola Latino-

com o HED, e que as reuniões visam

um curso avançado em oncologia,

americana de Oncologia. O curso
terá dois meses de duração, com

conhecimento é um compromisso

sempre ao consenso do que é mais
resolutivo para a saúde do paciente.
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ENCONTRE AQUI.
Exames de diagnóstico e tratamentos
em único lugar, no HED.
Análises Clínicas
LABORATÓRIO DO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
Térreo do prédio 2 - Telefone e WhatsApp (51) 3217.8877

Anatomia Patológica
LABORATÓRIO GEYER - 3º andar do ambulatório - (51) 3223.4956
e 3219.2554 - laboratoriogeyer.com.br

Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica
CINECORS - 8º andar do prédio principal - (51) 3217.6448
cinecors.com.br

Ecografia, Tomografia, Ressonância
Magnética, Ecocardiografia e Ecodoppler
SIDI Serviço de Diagnóstico por Imagem - Térreo (Ressonância) e
2º andar do ambulatório (demais serviços) (51) 3230.9168
sidiltda.com.br

NUCLIMAGEM - 3º andar do prédio principal e 3º andar
do ambulatório - (51) 3217.2666 - nuclimagem.com.br

Oftalmologia
CLÍNICA SULVISION - 3º andar do ambulatório
(51) 3223.8685 / 3282.2207 - sulvision.com.br

Oncologia
HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
2º andar do prédio principal - (51) 3217.85505

Endoscopia

Ortopedia

HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
2º andar do prédio principal - (51) 3217.8885

CTO Centro de Traumatologia e Ortopedia HED
Térreo, área externa - (51) 3217.8455

Hemodiálise

Radioterapia

CND Centro de Nefrologia e Diálise
2º andar do prédio 2 - (51) 3217.8577

VITTA Centro Avançado de Radioterapia
Térreo do prédio 2 - (51) 3103.5400
WhatsApp (51) 999.250.198 - vittaradio.com.br

Vacinação
CIMHED I Centro de Imunização do HED
Av. Ipiranga, nº 1801 - Junto ao Laboratório de Análises Clínicas
HED (Térreo) - Telefone e WhatsApp (51) 3217-8877

Mamografia
SIDI Serviço de Diagnóstico por Imagem – 2º andar
do prédio principal – (51) 3217.8609 - sidiltda.com.br

Ginecologia e Mastologia
CAMHED Centro de Atenção à Saúde da Mulher HED - 4º andar do
prédio principal - Telefone e WhatsApp (51) 3217.8404

16

Medicina Nuclear (Cintilografia),
Ecocardiografia, Ecodoppler Vascular,
Ergometria e ECG
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Raios X

COPATROCINADORES DA EDIÇÃO

SIDI Serviço de Diagnóstico por Imagem
2º andar do prédio principal - (51) 3217.8609
sidiltda.com.br

Reumatologia
HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
4º andar do prédio principal - (51) 3217.8424

Informações e serviços, acesse hed.com.br
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