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Soluções ágeis para a saúde feminina

Cada vez mais, o atendimento aos clientes é um diferencial competitivo em todos os setores. Na área assistencial,

Saúde

Editorial

Centro de Atenção à Mulher HED

Saber acolher
médica e hospitalar, este se reveste de ainda maior importância, pois acolher clientes/pacientes com dedicação,
respeito e segurança contribui para a superação de fragilidades e acelera o restabelecimento.
Essa é uma característica da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – Afper-

8/9

Assistência especial
aos idosos

gs desde sua fundação, a qual está presente também no
Hospital Ernesto Dornelles (HED), no Hospital de Caridade
São Jerônimo (HCSJ) e na operadora
Verte|Saúde.
A atenção integral ao cliente/paciente se concretiza, também, nas
ações de implantação de um novo
serviço dedicado à saúde feminina,
no HED, na regionalização do HCSJ

Acolher com
dedicação, respeito
e segurança é
característica das
empresas Afpergs

e nos espaços dedicados às diversas
especializades na sede da Verte|Saúde. Todos esses assuntos são temas de matérias da primeira edição do ano
da Revista Saúde, que também traz informações valiosas
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HED implanta Centro de
Atenção à Mulher
A importância de cuidar dos
rins
CINECORS: foco na
inovação técnica
Homenagem ao Dr. Luiz
Paulo Scaravaglione

sobre saúde e qualidade de vida. Boa leitura!

O CAMHED – Centro de Atenção à Mulher HED está sendo implantado com
uma proposta inovadora: proporcionar
pronto e total atendimento a partir de
uma visão integral à saúde feminina,
com agilidade, resolutividade e multidisciplinariedade.

dimento, pois a consulta é agendada para o mes-

Coordenado pelo mastologista Mario Schorr, o

dicos clínicos, oncologistas, radiologistas, psicólo-

CAMHED abrange ginecologia e mastologia, atuando na prevenção, no diagnóstico e no tratamento
da saúde da mulher. “Em ginecologia, focaremos

mo dia em que é solicitada, e os exames necessários, como ecografia, ecografia mamária, ecografia
transvaginal e mamografia, também são realizados
na mesma ocasião.
Outra singularidade é o atendimento em rede,
por meio da equipe multidisciplinar. Essa reúne mégas, enfermeiras, fisioterapeutas e nutricionistas. A
expectativa, segundo Schorr, é fazer uma média de
450 atendimentos e 30 procedimentos/mês.

em diagnóstico e tratamento da endometriose, câncer de colo de útero, estética vaginal, com exames
Foto Roberto Furtado

específicos e, se necessário, procedimentos minimamente invasivos por videolaparoscopia”, explica
Schorr. Já na área de mastologia, além dos cuidados para distúrbios mamários, a atenção se fixa na
investigação e no tratamento de câncer de mama,
incluindo cirurgia oncoplástica com remodelamento total da mama. “Nosso lema é nenhuma mulher
sem mama, e a reconstrução é feita no mesmo procedimento”, esclarece o médico.

Decio Francisco Scaravaglione
Diretor-Presidente da Afpergs

O CAMHED tem diferenciais fundamentais para
as clientes/pacientes. A agilidade e o pronto aten-

Dr. Mario Schorr
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O CAMHED também disponibiliza
vacinação contra o HPV, prevenindo o
câncer de colo de útero.



Palestras informativas serão realizadas
periodicamente, como parte do trabalho



Agendamentos de consultas podem ser
feitos por WhatsApp – 51 99448-5414 ou
pelo fone 3217-8424.

de prevenção ao câncer de mama e de
colo de útero.
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municípios atendidos

Verte|Saúde finaliza projeto de
adaptação na Sede Social
Foto Acervo Verte|Saúde

Concluindo a proposta de personalização iniciada

Foto Acervo HCSJ

A localização é privilegiada, estando no
centro dos municípios no entorno de São Jerônimo; a história dá o embasamento, pois
é o primeiro hospital da região, tendo completado 66 anos em setembro do ano passado. E, também, centraliza especialistas em
13 áreas médicas, o que garante abrangência
e qualidade em serviços médicos, sendo referência em atendimento pelo Sistema Único
de Saúde – SUS.

Todos esses fatores garantiram que o Hospital de Caridade São Jerônimo conquistasse a classificação de hospital regional de média complexidade.
Além dos oito municípios da Região Carbonífera – Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, Charqueadas,
General Câmara, Minas do Leão, Triunfo e São Jerônimo
–, o HCSJ está recebendo também pacientes de Guaíba e Eldorado do Sul. “Estamos disponíveis para mais
de 300 mil pessoas e, após finalizarmos a ampliação do

Verte|Saúde

HCSJ

HCSJ agora é regional e amplia

em 2018, a Verte|Saúde conta agora com ambientes
próprios para cada área conforme as especialidades
médicas. Ao todo, são nove espaços distribuídos entre o 7º, 8º e 9º andares.
No 7º andar, encontra-se o Espaço Corpo e Movimento, com as especialidades de ortopedia, traumatologia e cirurgia geral. Ainda há o Espaço Saúde da
Mente, para a psiquiatria e a neurologia, e o Espaço
Kids, voltado à pediatria.

hospital, teremos 250 leitos e novos centros cirúrgico,

Já no oitavo andar, estão instalados o Espaço Vi-

obstétrico e central de materiais esterilizados”, assegura

vendo Melhor, que inclui as especialidades de endo-

o administrador João Batista Pozza.

crinologia, gastroenterologia, reumatologia, cardiolo-

Centro da Visão, com a oftalmologia, e o Espaço Mu-

gia e geriatria; o Espaço Saúde e Bem-Estar, com os

lher, com a ginecologia.

otorrinolaringologistas, cirurgiões plásticos e mastologista, e o NAS Médico, com os profissionais da Clí-



O HCSJ atende nas especialidades de
clínica médica, ginecologia, obstetrícia,
otorrinolaringologia, fonoaudiologia,
oftalmologia, urologia, cardiologia, pediatria,

nica Médica.

Além da nova identidade visual, os acolhimentos
administrativos foram realocados para trazer maior
comodidade ao beneficiário. Agora, os agendamen-

No nono andar está localizado o Espaço Saúde,

tos e check-ins passarão a ser realizados no 7º, 8º

com as especialidades de urologia, coloproctologia e

e 9º andares de acordo com a especialidade da con-

a dermatologia. Também nesse andar, está o Espaço

sulta.

cirurgia geral e vascular, neurologia e
anestesiologia, mantendo uma média de
1200 consultas por mês.




Conta com laboratório de análises clínicas,
realizando cerca de 14 mil exames/mês.

O Pronto Socorro presta 5 mil
atendimentos/mês, em média, nas áreas de
clínica médica, pediatria e obstetrícia.

HCS é referência em qualidade



O HCSJ contabiliza, por mês, 500
internações, 250 cirurgias, 90 partos, 1300
raios X, 150 tomografias, 150 mamografias,
350 eletrocardiogramas e 500 ecografias.
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Atendimento incansável

práticas em pesquisa clínica

“Passado cerca de um mês do falecimento do meu esposo Adão Jesus, venho agradecer pelo excelente
atendimento prestado pelas equipes

Inserido no circuito internacional de pesquisas clínicas, o Hospital Ernesto Dornelles segue as boas práticas e os critérios
que balizam essa atuação. Quem garante o
cumprimento das normas éticas e técnicas
determinadas pelo CONEPE – Comissão de
Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde –
é o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
própria instituição. Em ação desde 2012, o
CEP já avaliou mais de 670 projetos de pesquisa.

deste hospital. Infelizmente, devido à
sua grave patologia, veio a óbito em
1º de março. Sou muito grata pelos
ótimos profissionais, os médicos, a
equipe de enfermagem, funcionários
da nutrição, higienização, manutenção, fisioterapeutas e serviço social.
Todos incansáveis em seus atendimentos”.
Claudia Cristiane Ribeiro Silva, viúva de Adão Jesus Naysinger Lopes –

Continuem assim!
“Só tenho elogios, fui muito bem
atendida, tanto pela equipe médica
como de enfermagem. Todos muito

Foto Roberto Furtado

Ipergs

atenciosos e carinhosos. O fisiotera-

O foco do CEP, segundo o coorde-

Gratidão aos profissionais
“Agradeço imensamente o cari-

de uma pesquisa clínica, seja pacien-

nho e atenção que tiveram com meu

te ou pesquisador: “O Comitê avalia detalhadamente

esposo José Cláudio Rocha de Bor-

todo o escopo das pesquisas que envolvem seres hu-

ba. Vocês são anjos que Deus en-

manos, a partir de uma preocupação ética, técnica,

viou para cuidarem destas pessoas

garantindo a segurança e o sigilo das informações do

tão necessitadas de atenção, carinho

paciente, sejam elas pessoais ou dados do prontuário

e respeito. Dedico aqui meu muito
obrigada aos profissionais médicos,
de enfermagem, nutrição, higienização e fisioterapia. Gratidão!
Esposa de José Cláudio Rocha de
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nador, é a proteção do participante
Dr. Paulo Picon

tituição, sintonizada aos seus objetivos estratégicos e
mercadológicos. Sob a supervisão da relações-públi-

Rafaela Felippe e a jornalista Natália Rodrigues.

ciais e biomédicas”, afirma Picon.

Maria Anita da Silva - Afpergs/Ipergs

atendimento às demandas internas e externas da ins-

lista em marketing Priscila Vieira, a designer gráfica

áreas humanas, associativas, geren-

só uma sugestão: continuem assim!”.

A partir desse conceito, a Assessoria de Comunicação e Marketing do HED trabalha ativamente no

cardiologia, o CEP conta com 14 inadvogados, representantes da socie-

médico”, assegura.
Além disso, o CEP analisa também a viabilidade
técnica e econômica do projeto, a adequação da metodologia ao objetivo da pesquisa e seus resultados.

Foto Roberto Furtado

Comunicação e Marketing são estratégicos em qualquer setor produtivo ou assistencial. A imagem institucional e as ações
que a consolidam estabelecem o relacionamento com os diversos públicos de uma organização, contribuindo incisivamente para
seu posicionamento no mercado.

especializado em medicina interna e

e da mantenedora. “São titulares nas

nhoso. Não tenho reclamação alguma,

imagem, relacionamento e informação

cas Maria Angélica Silvino, a equipe reúne a especia-

dade civil organizada, da instituição

peuta é maravilhoso, paciente e cari-

Comunicação HED:

Coordenado pelo Dr. Paulo Picon,

tegrantes, entre médicos, biólogos,

Comunicação

Ética

Comitê de Ética em
Pesquisa garante as boas

Clientes Hed

“A presença das várias especialidades da Comunicação e Marketing é um fator essencial para o desenvolvimento do nosso trabalho”, relata Angélica. “Cria-

A cada mês, um tema vital para
a saúde

ção de campanhas da instituição, gestão de redes

Na pauta deste ano, a Supervisão de Comunicação e

sociais, relacionamento com a mídia, organização de

Marketing e a Comissão Pró-Saúde darão visibilidade

eventos internos e externos, gestão de crise, criação

e informação a temas de grande relevância em saúde,

e produção de peças gráficas e digitais são a ponta

demonstrando o engajamento do HED à campanhas

de lança de todo um pensar estratégico em comu-

preventivas nacionais e internacionais. De janeiro a

nicação, para estabelecer relações positivas com os

março, já foram trabalhados Saúde Mental, Alzheimer

públicos da instituição: clientes, comunidade, servi-

e Prevenção do Câncer de Colo do Útero. Confira as

ços parceiros, convênios, entidades do setor e área

próximas campanhas:

pública”, observa.
Abril		

Dia Mundial da Saúde

Maio		

Prevenção ao câncer de cérebro

e reúne profissionais de várias áreas do HED com o

Junho		

Incentivo à doação de sangue

foco de promover e incentivar ações e eventos de

Julho		

Prevenção às hepatites virais

prevenção à saúde e promoção da qualidade de vida.

Agosto		

Cuidados com a esclerose múltipla

Setembro

Doenças cardiovasculares

O setor também participa ativamente da Comissão
Pró-Saúde, a qual é coordenada por Angélica Silvino

Borba - Ipergs

As pesquisas clínicas que envolvem pacientes buscam

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

a assertividade de novos medicamentos e dispositi-

Outubro

Prevenção ao câncer de mama

vos, ou têm interesse acadêmico, no caso de traba-

Novembro

Prevenção ao câncer de próstata

lhos de conclusão de residência médica.

Dezembro

Prevenção ao câncer de pele / AIDS

7

Acolhimento

Atenção, cuidado e respeito
ao paciente idoso é marca
registrada do HED
O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a população
idosa brasileira é composta por 29 milhões
de pessoas, totalizando 14,3% da população
total do país. A expectativa de vida nos últimos anos, para ambos os sexos, aumentou
para 75 anos, sendo 79 anos para mulheres
e 72 para homens, de acordo com dados do
Ministério da Saúde. Esse crescimento resulta da melhoria das condições de vida, com
ampliação do acesso a serviços médicos preventivos e curativos, avanço da tecnologia
médica, ampliação da cobertura de saneamento básico, entre outros fatores.
É uma demanda crescente para os serviços de saúde, que devem estruturar-se para
receber esse público tão especial. O Hospital
Ernesto Dornelles, que atende a uma grande
faixa de clientes/pacientes idosos – acima
dos 60 anos – e, principalmente, dos que
têm 80 anos ou mais, tem uma cultura diferenciada de acolhimento
aos idosos, focada na segurança e humanização.

O

superintendente administrativo da instituição, Odacir Vicente Binotto Rossato, destaca que, “tradicionalmente, o HED tem um olhar voltado a este

público, que representa mais de 70% dos nossos clientes/
pacientes. Nossos colaboradores são capacitados e estimulados a um atendimento seguro e acolhedor, e a estrutura
física conta com detalhes importantes, como pisos antiderrapantes, barras de apoio nos banheiros e leitos eletronicamente posicionados para melhor ergonomia”.

Histórias de vida
“Cada ser humano guarda em si uma enorme variedade
de experiências de vida, que são influenciadas pela cultu-

vida começam os problemas de cognição, isto é, memória e

ra, educação, regras familiares, oportunidades de desen-

interpretação. Em geral, isto os torna carentes e inseguros,

volvimento. Após longa trajetória, o ser humano embarca

pois muitos familiares não têm a paciência necessária para

na desafiadora etapa da velhice, marcada por limitações e

ouvi-los, e eles se ressentem disso”. Ressaltando o cres-

perdas. Por vezes já sem vigor, o idoso espera ser valorizado

cimento exponencial da população idosa, Muratore alerta:

por tudo que foi e fez em sua vida, independentemente do

“Qualidade de vida para essa faixa etária é ter autonomia

grau de sua autonomia e funcionalidade que ainda preser-

pelo máximo de tempo possível, mantendo a vontade de

va”, observa a psicóloga Bárbara Rech. Ela argumenta que,

viver e de aprender coisas novas”. Por isso ele insiste: “Cui-

em uma hospitalização, toda a história de vida do idoso o

dado, carinho, atenção, paciência e respeito; acolhimento é

acompanha – seu jeito de encarar a vida, resolver proble-

isso”.

“Podem publicar
meu depoimento!”
O paciente Hermes Ghidini, 69 anos, deu entrada em fevereiro
deste ano, na Emergência, com uma dor abdominal. Foi diagnosticado com pancreatite aguda, devido a uma pedra na vesícula que
se alojou no duto do pâncreas, com a necessidade de procedimentos cirúrgicos para retirar a pedra e a vesícula. “Os dias passados

mas, relacionar-se, elaborar lutos prévios, reagir a desafios.

E a psicóloga Bárbara complementa: “Segurança e hu-

“Sendo assim, conhecer minimamente a realidade de vida

no hospital, tanto no leito quanto caminhando pelos corredores,

manização estão na essência do cuidado oferecido pelas

de um paciente torna-se fundamental para que possamos

me puseram em contato direto com parceiros de dramas similares,

diferentes equipes do HED aos idosos que procuram a ins-

oferecer assistência qualificada e garantir adesão ao trata-

e com todo o corpo clínico, que, com total profissionalismo, execu-

tituição. As diversas especialidades que atuam no hospital

mento”, afirma.

ta o atendimento de forma planejada e adequada. É significativa a

trabalham buscando articulação das ações e a integração

competência dos funcionários, e todo o atendimento acontece de

Atendendo a quase 30 pacientes idosos por dia, o neuro-

dos saberes, em prol do cuidado integral à saúde do idoso.

modo sincronizado e eficiente. Cria-se uma corrente de solidarie-

logista e neurocirurgião Miguel Muratore, especializado no

Assim, a adequação da linguagem, o manejo do paciente

dade espontânea, onde todos têm um só pensamento: o paciente

tratamento de Alzheimer, garante que o primeiro sentimento

de modo mais tranquilo, a atenção e a disponibilidade para

voltar a ficar bem e retomar sua vida. Parabenizo a todos, e por

que tem ao abrir a porta para atender a um paciente idoso é

esclarecer dúvidas quantas vezes forem necessárias são es-

isso dou este depoimento, e se quiserem, podem publicar!”

“um respeito absoluto por ele ter chegado a essa idade, por

senciais para oferecer um ambiente suficientemente seguro

toda a sua experiência de vida”. Por isso, dá toda a atenção

e acolhedor ao público, que, com tanto carinho, o HED vem

a este paciente idoso, com calma e carinho: “Nessa fase da

dedicando-se a atender”.
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Saúde renal
para todos!

CINECORS inserida no circuito
internacional de inovação técnica

Com este tema, a campanha mundial de
saúde renal desenvolvida sempre no mês de
março por entidades e associações médicas
ligadas à Nefrologia, divulga a importância
de hábitos saudáveis e da prevenção para a
saúde dos rins. Ele é comemorado na segunda quinta-feira do mês de março.

Tradicionalmente focada na atualização
e no domínio de procedimentos e intervenções inovadores, a CINECORS – Cardiologia
Intervencionista recebe, periodicamente,
especialistas internacionais para apresentação e prática de novas técnicas ao seu
corpo clínico.

Levantamentos indicam que, no Brasil, uma em
cada dez pessoas tem algum tipo de doença renal. No
mundo inteiro, somam-se cerca de 850 milhões de casos registrados. A Doença Renal Crônica (DRC) causa
pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma
A nefrologista Cinthia Kruger Sobral Vieira, diretora do
Corpo Clínica do HED, diretora de Políticas Associativas
da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e vice-presi-

Funções dos rins
Localizados na região posterior do abdômen, a principal

dente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia (SGN), esclarece quais são as “regras de ouro” para rins saudáveis.
 O mais importante é retardar a patologia, com
prevenção da doença: tratando a Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS), o diabetes mellitus (excesso de açúcar no sangue, devido à atuação ineficaz da insulina) e
a obesidade, por exemplo.

função dos rins é filtrar o sangue para moderar a quantida-

 Outro cuidado básico é o sal. Devemos ingerir

de de água e de sal no corpo. Eles também eliminam toxi-

dois gramas de sal por dia, porém a média brasileira é

nas, ajudam a controlar a hipertensão arterial e a produzir

bem maior: 12 gramas/dia.

hormônios que impedem a anemia e a descalcificação óssea, além de eliminar medicamentos e outras substâncias
ingeridas. É exatamente por suas inúmeras funções que
os rins precisam estar saudáveis. Rins doentes ocasionam
as chamadas doenças renais, motivo de preocupação em
todo o mundo, por conta do crescente aumento de casos.
“Quando os rins funcionam a menos de 10%, a hemo-

professor Daniel Weilenmann, chefe da Cardiologia In-

 A ingestão de água também é importante: ao me-

atinina é uma substância produzida

constantemente

pelo organismo eliminada através da urina. Se o resultado do exame apresentar um aumento dos níveis de
creatinina no sangue, isso é um sinal de que o proces-

diálise, a diálise peritoneal e o transplante renal são os

so de eliminação está comprometido, ou seja, os rins

tratamentos indicados. Mas o melhor é prevenir, seguindo

estão com algum problema para eliminar substâncias

hábitos de vida saudáveis, conclui a nefrologista.

do organismo. Por isso, um aumento de creatinina no

para recuperar coronárias obstruídas cronicamente. A abordagem é utilizar uma outra coronária como ponte para entrar na
coronária ocluída de trás para a
frente. Esta técnica garante um
sucesso maior para esse procedimento”, esclarece.
Com equipamentos de última

que também é presidente da Sociedade Suíça de Cardio-

geração e alta qualificação técni-

logia e membro da Sociedade Europeia de Cardiologia.

ca dos especialistas, a CINECORS assegura agilidade e

retora técnica da CINECORS, e Cristiano Cardoso, diretor de qualidade, realizou procedimento inédito no Rio

eficiência nas intervenções cardiológicas (angioplastia
com implante de stent coronariano; angioplastia cerebral e periférico; valvuloplastia) bem como no campo

Grande do Sul. “É uma nova técnica de angioplastia”,

da radiologia intervencionista e oncologia.

explica a Dra. Clacir. “Mais sofisticada e eficiente, uti-

Contato: www.cinecors.com.br / Fone: 51- 3217-6448

Enfermeira
Cristiane Lima, Dr.
Cristiano Cardoso,
professor Dr. Daniel
Weilenmann e Dra.
Clacir Staudt

Quero Saber
Engasgos constantes

alimento, em lugar de ser empur-

te, recomenda-se consultar dois es-

rado para o esôfago pela laringe,

pecialistas: um pneumologista, para

“Meu pai tem quase 80 anos e

pode ser levado à traqueia, e daí

verificar se há risco para o pulmão,

começou a ter engasgos frequen-

para o pulmão. Em geral, o pro-

e um fonoaudiólogo, para trabalhar

tes quando se alimenta, até mes-

cesso se inicia com líquidos, evolui

o fortalecimento dos músculos que

mo quando toma líquidos. É motivo

para os sólidos e pode comprome-

fazem a deglutição. De qualquer

de preocupação?”

ter a capacidade de deglutição, até

forma, é preciso uma avaliação mé-

que esta se reduza a um ponto em

dica rápida, para evitar que o pro-

que é preciso adotar a alimentação

blema se torne crônico, causando

por sonda.

pneumonias repetidas. Daí a neces-

Elidiane – Porto Alegre

nos oito copos devem ser tomados por dia.
 Realizar anualmente o exame de creatinina. A cre-

Foto Renan Constantin

tervencionista do Hospital Cantonal de St. Gallen, Suíça,

Juntamente com os cardiologistas Clacir Staudt, di-

taxa crescente de mortalidade.

Neymar presente na campanha
mundial pela saúde dos rins

Em março, recebeu o cardiologista intervencionista e

liza materiais (guias) especiais

Serviço

Saúde

Foto Acervo SBN

Com o envelhecimento, a força
muscular global do organismo se

Vale registrar que grande núme-

reduz. Nisso se inclui a capacidade

ro de internações em idosos podem

de deglutição. Um engasgo even-

ser devidos à pneumonia aspirati-

tual não é necessariamente crítico,

va, causada também por distúrbio

mas quando se torna muito fre-

de deglutição. Também é fator de

quente ou crônico, pode gerar um

grande procura nas Emergências.

alto risco para os pulmões, pois o

Se o engasgo é um caso permanen-

sidade de se atuar precocemente na
questão.
Juliana Cardozo Fernandes, pneumologista
- 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.

sangue é um sinal de dano renal.
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Dia Mundial da Saúde
Consciente da importância da adoção de hábitos
saudáveis para se ter mais saúde, o HED celebra o Dia
Foto Roberto Furtado

A formatura dos residentes médi-

SEGER comemora 10 anos
em evento especial

Mundial da Saúde – 7 de abril – reiterando dicas simples, mas que trazem muitas mudanças positivas para

cos de 2019 revestiu-se de solenida-

a sua saúde e qualidade de vida:

de e emoção, marcando um momento

O Serviço de Epidemiologia e Gerenciamento de Riscos do HED celebrou seus dez
anos de atividades com evento realizado
dia 11 de abril, no Anfiteatro Bruno Marsiaj.
Além de uma retrospectiva sobre o traba-

decisivo na vida pessoal e profissional

lho do SEGER, o casal Sandra e Francisco

dos formandos. O evento foi realizado

Cruz Lima relatou a experiência com sua

no Teatro do Prédio 40, da PUCRS, em

filha durante internação em hospital de São

formato especial, que garantiu o bri-

Paulo, e as lições aprendidas com o evento

lho do acontecimento.

adverso grave ocorrido.

Trinta e cinco profissionais receberam os certificados nas especia-

O SEGER foi criado em 2009 com a missão de garantir

lidades de Anestesiologia, Cirurgia

a segurança do paciente. Coordenado pela enfermeira

Geral, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Coloproctologia,
Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina
Intensiva, Neurocirurgia, Oncologia Clínica e Radiologia
e Diagnóstico por Imagem. Criado em 1963 – o HED
foi o primeiro hospital privado no Rio Grande do Sul a
implantar a Residência Médica –, o Programa já formou
694 médicos, aptos a cuidarem da saúde com excelência. Hoje, é um dos programas mais concorridos do país,
recebendo, em média, mais de 800 candidatos por ano.
Além das especialidades citadas, oferece ainda residência em Mastologia e Urologia.

Excelência reconhecida
Um dos reconhecimentos da certificação ONA
- Organização Nacional de Acreditação, conquistada pelo HED em dezembro do ano passado, é
sua inserção na Associação Nacional de Hospitais
Privados – Anahp. Esta entidade representativa
dos principais hospitais privados de excelência do
país reúne instituições que são referência em qualidade e segurança, em um trabalho constante de
aperfeiçoamento em técnicas de gestão e melho-

Foto Acervo HED

ria contínua.

Cassiana Prates, orienta as ações focadas na consolida Alimente-se melhor – evite gorduras saturadas,
coma mais grãos, oleaginosas, frutas, legumes e verduras.

ção desta cultura, implantando protocolos de segurança,
sistemas de notificação e gerenciamento de incidentes e
programas de capacitação e educação continuada.

 Durma bem, um bom sono garante energia e dias
mais produtivos.
 Mexa-se, pratique a atividade física que você
mais gosta, o importante é não ficar parado.
 Tenha uma atitude positiva para a vida, não dê
tanta atenção aos problemas do cotidiano.
 Apague o cigarro. O fumo é responsável por várias
doenças, e sem ele, você também vai respirar melhor.

Hospital ilumina-se para
incentivar a saúde renal
Quem passou pelo HED na noite de 14 de março viu algo
bem diferente: o prédio do hospital recebeu iluminação especial em azul e vermelho, em alusão à necessidade de cuidados
e atenção aos rins, devido ao Dia Mundial do Rim. A iniciativa
fez parte da filosofia de engajamento a campanhas e eventos
de promoção à saúde e, contou, também, com palestra sobre
consumo de sal com o Dr. Japão Pereira e com a nutricionista
Thaís Sarmento, no dia 14, no Anfiteatro Bruno Marsiaj, da
instituição.
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Atividades HED

Atividades HED

HED forma mais 35 médicos no
Programa Residência Médica

 Cultive relacionamentos saudáveis com amigos e
familiares.
 Faça check-ups regularmente, é fundamental em
casos de diagnóstico precoce.

Mensagem de carinho para
quem está internado
Quer mandar um recado para um amigo ou familiar que está internado no HED?
Por meio do site da instituição, você pode mandar uma mensagem de amor e incentivo para demostrar todo o seu carinho. Acesse
www.hed.com.br/mensagens_para_pacientes e deixe sua mensagem! Estas são enviadas de segunda a sexta, das 9h às 17h. As encaminhadas aos sábados e domingos serão entregues na segunda-feira, caso o paciente ainda esteja internado.

Médicos em Ação
• Os cirurgiões vasculares Nilo

apresentações das mais recen-

Clínica do HED e diretora de Po-

Mandelli e Gustavo Prade parti-

tes inovações na área e partici-

líticas Associativas da Sociedade

ciparam do LINC 2019, em Lei-

pação de mais de 5 mil médicos

Brasileira de Nefrologia, partici-

pzig, na Alemanha. É o maior

de todo o mundo.

pou em abril do Congresso Mun-

congresso de Cirurgia Endovas-

• A nefrologista Cinthia Kruger

dial de Nefrologia em Melbourne,

cular em nível internacional, com

Sobral Vieira, diretora do Corpo

Austrália.
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dedicada ao HED

A história de uma instituição se faz
por pessoas. E honrar suas trajetórias
faz com que a história se mantenha
viva, como inspiração e referência aos
que ainda estão imprimindo suas próprias vivências no panorama institucional. A Revista Saúde, nas edições deste ano, reserva esta página para contar
um pouco das histórias de profissionais
que auxiliam no crescimento e prosperidade do Hospital Ernesto Dornelles,
e inicia esta série lembrando a imensa
contribuição do cirurgião geral e gastroenterologista Luiz Paulo
Barcelos Scaravaglione,
falecido em janeiro deste ano, ao hospital e a
todos os que com ele
conviveram.
Integrante do grupo de médicos que organizou a estrutura assistencial do HED, antes
mesmo da inauguração, o Dr.
Luiz Paulo também foi um dos
fundadores do Programa de Residência Médica da instituição.
Aposentou-se em 2012, com 80
anos, após 50 anos de trabalho e dedicação à instituição, aos pacientes, colegas

Guia de Serviços

Homenagem

Dr. Luiz Paulo Scaravaglione: uma vida
Foto Roberto Furtado

Dinalva Scaravaglione e os filhos
Larissa e Fernando

na primeira turma de Enfermagem
da UFRGS, e com quem trabalhou
em algumas cirurgias. Tiveram três
filhos: Eduardo (o primogênito, falecido aos 20 anos), Larissa e
Fernando. Extremamente dedicado aos pacientes, criava
vínculos até mesmo pessoais.
E, foi uma paciente quem os
presenteou com o bolo de casamento – feito a partir de uma
maquete do HED.

e alunos. Praticamente todos os serviços médicos

Oriundo da escola de “médico de famí-

do hospital enviaram mensagens à família no seu

lia”, unia a sociabilidade e amabilidade a uma fér-

falecimento, ressaltando sua competência, solidarie-

rea disciplina, valorizando, antes de tudo, a ética

dade, habilidade, e, sobretudo, a visão humana da

na Medicina. Um legado para sempre na história do

medicina, que era sua característica maior.

Hospital Ernesto Dornelles.

Foi no HED, ainda, que conheceu sua esposa, Dinalva Dantas, que se formou enfermeira de alto padrão
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