Quer ter um dia bom?
Durma bem!
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As atividades da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – Afpergs, no setor da promoção
da saúde e atendimento médico-hospitalar, têm sido permanentemente compartilhadas com a comunidade, em uma linha de
transparência e objetividade.
A Revista Saúde, já na terceira edição do ano, mantém este
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padrão de informação, atualizando nossos associados, clientes,
fornecedores e profissionais em relação
às ações e aos projetos da Afpergs e suas
empresas – a operadora Verte|Saúde, e
os hospitais Ernesto Dornelles e de Caridade São Jerônimo.
Portanto, é gratificante poder apresentar as comemorações dos cinco anos
de mercado da Verte|Saúde, centradas
em oferecer mais estímulos e esclare-

Compartilhar
informações sobre
saúde e qualidade
de vida é um
estímulo à adoção
de hábitos mais
saudáveis.

cimentos para que todos possam optar
por uma vida mais saudável e qualificada. Está completando cinco anos, também, a Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Ernesto Dornelles, a qual vem trabalhando em projetos globais de
alto valor científico.
Aproveite a leitura da Revista Saúde, cujo conteúdo sempre é
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Os benefícios de
uma boa noite de
sono

HED é pioneiro em nova
técnica de redução de peso
Qualidade no Bloco
Cirúrgico

Mais uma vez, o HED larga na frente e é pioneiro, em Porto Alegre, ao disponibilizar uma
nova técnica para redução da obesidade: é a
gastroplastia endoscópica. Sem corte ou internação, esta técnica avançada praticada pelo Serviço de Endoscopia reafirma o caráter inovador e
a qualidade da instituição, com muitos benefícios
ao paciente.
Entre os diferenciais, esta nova técnica de redução
de peso dispensa corte e pode ser feita na própria
unidade do serviço no hospital, não exigindo internação, minimizando ao máximo o risco de infecções, e

Pesquisa clínica ajuda a salvar
vidas

rápida recuperação. Conforme o gastroenterologista

Conheça a Sulvision
Oftalmologia

onde, então, é feita a sutura para redução do estôma-

Guia de Serviços

um incentivo à saúde e ao bem-estar.

Guilherme Sander, gestor do Serviço de Endoscopia,
“é realizada via endoscópica, da boca ao estômago,
go”. O procedimento é feito nas instalações do próprio
Serviço, plenamente equipado para esta finalidade,
inclusive com aparelhos de anestesia compatíveis ao



do bloco cirúrgico do hospital. Com recuperação de

Calcule seu Índice de Massa Corporal:
seu peso em quilos dividido pela altura
em metro, ao quadrado.

quatro a seis horas no mesmo local, o paciente já é
liberado, com a recomendação de observar quatro dias

Decio Francisco Scaravaglione

de repouso.

Diretor-Presidente da Afpergs

Cuidados antes e depois



meses, sempre com acompanhamento de

cirurgia bariátrica anterior, a intervenção também

nutricionista.
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Após a realização do procedimento de
gastroplastia endoscópica, deve-se manter
dieta líquida e pastosa nos primeiros

Indicado para quem quer reduzir o peso ou rever

2

Saúde

Editorial

HED inova com técnica
diferenciada para redução de peso

Informação e transparência

(Índice de Massa Corporal) entre 30 e 40, e prévias
avaliações psicológica e nutricional. Este acompanhamento segue por até seis meses posteriores. Não há
restrição de idade.
A técnica é aprovada pelo CREMERS (Conselho Regional de Medicina do RS) e pela Sociedade Brasileira
de Endoscopia Digestiva, sob critérios especiais, nos
quais o HED está plenamente inserido: só pode ser



O Serviço de Endoscopia realizará,
periodicamente, palestras gratuitas para
apresentar esta técnica ao público, incluindo
psicólogos e nutricionistas que integram a
equipe. Mais informações pelo fone (51)
3217-8885.

realizada em ambiente hospitalar, por médico endoscopista e treinado no procedimento.
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Hospital de Caridade São Jerônimo
A Revista Saúde está acompanhando o andamento das obras de expansão do Hospital
de Caridade São Jerônimo, as quais irão dotar a instituição de uma nova estrutura de
atendimento, inclusive dobrando o número
de internações mensais pelo Sistema Único
de Saúde - de 300 para 600 internações.

Também estão sendo preparadas a instalação de ges-

Conforme explica o admi-

Saúde”. A finalização total da obra está prevista para

nistrador do HCSJ, João Ba-

so acartonado e melhorias no entorno do prédio.
Segundo Pozza, o ritmo das obras permite a projeção de que em “dezembro já estarão em pleno funcionamento os novos centros cirúrgico e obstétrico, a
central de materiais esterilizados e a área administrativa, além de mais 50 leitos pelo Sistema Único de
março de 2019.

tista Pozza, “estamos na fase

O HCSJ disponibiliza atendimento nas especialidades

de acabamentos e detalhes,

de Anestesiologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Otorri-

como a conclusão do viga-

nolaringologia, Neurologia, Cardiologia, Urologia, Gine-

mento de ferro do telhado,

cologia, Obstetrícia, Clínica Médica, Oftalmologia, Vas-

finalização da instalação das

cular, Cirurgia Geral, Traumato-Ortopedia, Pneumologia

redes de gases medicinais, ar

e Pediatria, além de Emergência e Urgência 24 horas

comprimido, oxigênio e vá-

em Pediatria, Obstetrícia e atendimento clínico. Como

cuo, e também da tubulação

serviços de diagnóstico, dispõe de eletrocardiograma,

de água e energia elétrica”.

tomografia, radiologia, mamografia e ecografia.

Verte|Saúde celebra cinco anos de
valorização da saúde e bem-estar
A Verte|Saúde-Afpergs comemorou, no dia 16
de setembro, cinco anos de cuidados, promoção
da saúde e qualidade de vida. Atendimento humanizado e acolhedor, serviços diferenciados,
alta qualidade técnica e de infraestrutura fixaram a marca da operadora como forte opção no
mercado. Para celebrar a data, o mês de setembro concentrou palestras do Programa ComVida, sempre focado no bem-estar dos beneficiários, colaboradores e da comunidade e abertas
a todos os interessados.



Dia 12 de setembro:

Verte|Saúde

HCSJ

Contagem regressiva para um novo

transtornos mentais e efeitos sociais, além de um panorama atual do suicídio no Brasil e no mundo.

 Dia 19 de setembro:
“Doença de Alzheimer: Prevenção e Qualidade de
Vida” - Buscando difundir o Dia Mundial da Doença de
Alzheimer, a ABRAZ (Associação Brasileira Alzheimer
- RS) ressaltou o valor do diagnóstico precoce e a necessidade de cuidado adicional para aqueles afetados
pela doença e seus familiares.

 Dia 26 de setembro:
“Doação de Órgãos” - Em comemoração ao Dia

Palestra “Suicídio e Alma: aspectos psicológicos

Nacional de Doação de Órgãos (27 de setembro), a

envolvidos no Suicídio” - Em alusão ao Dia Mundial

ONG Via Vida enfatizou a importância de informar aos

de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, o psicólo-

familiares sobre o desejo de ser um doador, sobre

go Luís Alberto Testa abordou os principais aspectos

o processo de doação e a situação atual da fila de

psicológicos envolvidos no suicídio, sua relação com

transplantes no país.

Acervo HCSJ

Obras de ampliação do HCSJ na reta final
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Simpatia e empenho

Fungos nos pés
“Tenho problemas com fungos en-

Bloco Cirúrgico

“Agradeço de todo o coração
o atendimento que tivemos no
HED, toda a dedicação dos funcionários e equipe médica. Todos são excelentes funcionários,
desde a Emergência até a internação. Alegraram minhas noites
com simpatia e empenho profissional”.

tre os dedos nos pés, principalmente
no inverno. Como ficar livre desse incômodo?”
Roberto Luiz – Porto Alegre

Com doze salas cirúrgicas distribuídas
em três andares, duas salas de recuperação com 36 leitos, equipamentos adequados para cirurgias de todas as especialidades: laparoscópicas, abertas, e
de baixa, média e alta complexidade.

José Roberto Lopes da Rosa –
Verte|Saúde

Eficiência e dedicação

O Centro Cirúrgico Dr. Fernando Carneiro Becker,

“Parabenizo o hospital pela eficiência, dedicação, carinho e ótimo atendimento. Sem reclamação alguma, só elogios. Desde a
limpeza, copa, atendentes e corpo médico. Mais uma vez, precisamos de pessoas dedicadas
como vocês. Que Deus os abençoe sempre, muito obrigada”.

do HED, equipara-se aos mais seguros do país, com
todas as adequações às normas da Anvisa – Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, e da ONA – Organização Nacional de Acreditação.
O coordenador do Centro Cirúrgico, Dr. Airton Bagatini, reitera que o hospital disponibiliza estrutura

Dr. Airton Bagatini,
Coordenador do
Centro Cirúrgico

adequada ao que há de melhor em termos de atendi-

Claudete Medeiros Viana –
IPE/Afpergs

mento médico-hospitalar e de segurança ao paciente
e equipe cirúrgica: “Finalizamos há pouco uma reforFoto René Cabrales

ma geral na infraestrutura, no mobiliário, na ilumina-

“Somos muito gratos a todas
as equipes pelo excelente serviço, de todos os setores. A história de minha família está muito ligada ao HED. O casamento
de meus pais foi celebrado pelo
Monsenhor Augusto Dalvit, em
1955. Minha mãe sempre manteve contato com ele, que residia no hospital. Meu irmão caçula nasceu no HED em 1965,
com problemas renais. Foi salvo, muito bem tratado e hoje é
cheio de saúde. Muito obrigada
por tudo”.

ção e na criação de um ambiente agradável à prática

Maria Suely Carvalho, filha da
paciente Teresinha dos Santos
Carvalho – IPE/Pames

maior controle no acesso de entrada ao Centro Cirúr-

anestésico-cirúrgica.”
E mais: está em andamento uma reforma, nas três
salas de cirurgias ambulatoriais, isto é, as que não
necessitam de acompanhamento anestésico, como
cirurgias em pequenas lesões e tumores cutâneos.
Bagatini ressalta que, além de garantir mais segurança ao paciente, as adequações no bloco cirúrgico
também refletem melhores condições de trabalho à
equipe de 130 colaboradores e mais de 700 médicos cadastrados na instituição: “Temos um novo estar
médico, logística especial para guarda de materiais e
gico”, assegura.
Realizando cerca de 1500 procedimentos/mês, o

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

Estrutura

Estrutura

Qualidade, estrutura
e segurança no

Clientes Hed

Ligação com o HED

Fotos René Cabrales

Centro Cirúrgico conta com apoio 24 horas do banco
de sangue, serviços de diagnóstico, centro de esterilização de materiais e laboratório de análises clínicas.

Os fungos nos pés, que causam
coceira e mau cheiro e, também,
são chamados de frieiras, podem
acontecer no inverno ou no verão.
Frequentemente, atingem também
as unhas, e ocorrem pela umidade
nos pés – independentemente do
clima frio ou quente. Calçados fechados e meias grossas provocam
o suor nos pés, e, por consequência, a umidade que predispõe ao
surgimento de fungos.
Manter os pés secos é fundamental para evitar os fungos, limpar os pés especialmente entre os
dedos, secar bem depois do banho,
usar meias de algodão e trocar o
calçado frequentemente são cuidados básicos para evitar os fungos. Caso já tenham se instalado,
é bom procurar um dermatologista
para receber o tratamento adequado com cremes antifúngicos, ou
talcos secantes preventivos. Nos
casos mais resistentes, existem
medicamentos via oral.
É importante ressaltar que, caso
não sejam tratados, os fungos podem acometer outras áreas do
corpo, especialmente em pacientes idosos, debilitados e com baixa
imunidade.
Raquel Heidrich, dermatologista
- 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 cada edição, uma visão

Vida Total

abrangente de saúde e vida!

Para ter disposição e
energia, tenha um bom
sono à noite

Como
conseguir uma
boa noite de
sono?
Adotar hábitos mais saudáveis, com pequenas mudanças de vida, pode trazer resultados compensadores. “Na

Dormir bem repõe energias,
garante bom desempenho nas tarefas
cotidianas e traz benefícios à saúde. O
sono é uma necessidade biológica, e
uma função essencial para o cérebro.
É o repouso necessário para o cérebro
processar informações, armazenar
memórias, estimular o raciocínio.
Durante o sono, nosso metabolismo
relaxa, se recupera, revitaliza e nos
coloca em forma para enfrentar a vida
com mais qualidade.

verdade, a maior parte das
queixas em relação ao sono
vem de pessoas que não conseguem se desconectar”, afirma Palmeira. “Isto está ligado
a hábitos cotidianos que são
fáceis de mudar”, garante.
Veja as dicas:
preocupações, o sedentarismo, o ritmo de vida competitivo
e o excesso do uso de tecnologias podem afetar a qualidade do sono. Por outro lado, explica o médico que a falta de
um sono reparador pode gerar problemas cardiovasculares,
endócrinos, dores crônicas, dificuldades de concentração e
irritabilidade, entre outros.

Todos nós queremos, e precisamos, dormir bem.
Mas nem sempre é o que acontece. Hoje, 40% da
população tem alguma queixa em relação ao sono,

Distúrbios do sono

e, na verdade, a população adulta dorme menos
– e mal.
Conforme o neurologista André Luiz Rodrigues
Palmeira, já não é uma verdade absoluta que é
preciso dormir 8 horas por dia. “É uma questão
pessoal, e durante a vida nosso ciclo de sono e
necessidade de dormir vão se alterando”. Por
exemplo, crianças dormem mais do que idosos,
e as horas de sono necessárias variam de pessoa
para pessoa. “O importante é conhecer e respeitar
seu ciclo, e ter um sono de qualidade, de forma a
acordar bem disposto e ter um bom desempenho
pessoal e profissional”, argumenta o neurologista.







Porém, mesmo se, após corrigindo os maus hábitos, os problemas de sono persistirem, é hora de
procurar um médico. “Insônia recorrente pode levar
à ansiedade e depressão, e é um sintoma que merece ser investigado”, garante o neurologista André
Palmeira. Outros distúrbios como apneia obstrutiva



Evite cochilos durante o dia, e procure
manter o mesmo horário para ir
dormir.
Evite ver televisão, navegar pela
internet ou jogos eletrônicos na cama.
Deixe o quarto com temperatura
agradável e sem excesso de luz.
Faça atividades físicas regularmente.
Evite bebidas alcóolicas, chás, cafés e
refrigerantes antes de dormir. Prefira
alimentos leves à noite.
Um copo de leite morno e chás
tranquilizantes também auxiliam a
chegada do sono.

do sono, a síndrome das pernas inquietas (desconforto nos membros inferiores) ou interrupção do sono
várias vezes durante a noite também podem indicar
problemas de fundo neurológico. Da mesma forma, a
sonolência excessiva também é um alerta para procurar um especialista.

O fato é que, na vida moderna, o estresse, as
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Foto René Cabrales

O Hospital Ernesto Dornelles completou cinco anos de inserção no seleto grupo de instituições brasileiras e internacionais que atuam
no campo das pesquisas de novos medicamentos, dispositivos e insumos que salvam
vidas. A Unidade de Pesquisa Clínica, integrada ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
Assistencial e Biomédico, com gestão do Dr.
Paulo Dornelles Picon e Dr. Airton Bagatini,
traz inovação, inserção e desenvolvimento
técnico do mais alto nível para a saúde e qualidade da assistência.

pacientes e para a área médica. Os pacientes dis-

mações avançadas em pesquisas de vanguarda. O

põem de consultas com especialistas, acompanha-

HED inicia duas ou três novas pesquisas a cada se-

mento, exames e medicamentos sem custo; já os

mestre, e o perfil de pacientes a serem selecionados

profissionais de saúde têm o diferencial de estarem

é divulgado nas redes sociais da instituição.

de pesquisas médicas devem ser aprovados pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Conep – Conselho Nacional de Pesquisas do Ministério da
Saúde e pelo Comitê de Ética e Pesquisa do hospital.

de remédios, pesquisas também
 sãoAlém
realizadas para aprimoramento e
desenvolvimento de dispositivos e insumos,
como próteses, marca-passo e dispositivos
intrauterinos.

Os convites para a instituição participar de um estudo
são feito por meio de laboratórios nacionais e internacionais, que determinam os critérios para pacientes e
médicos especialistas. Também visitam o hospital para

em todo o mundo. O HED é um dos hospitais mais ati-

oncologia, gastroenterologia, infectologia, nefrologia,

inseridos em uma rede de estudos global, com infor-

Todos os processos das instituições que participam

a preservação, manutenção e o salvamento de vidas

de mais de 50 estudos, especialmente nas áreas de

Colaborar com uma pesquisa é benéfico para os

Ética e cuidados

Tema atualíssimo, a pesquisa clínica vem auxiliando

vos nesse campo no Rio Grande do Sul, já participou

Benefício para pacientes e para a ciência

Pesquisa

Pesquisa

Pesquisa clínica: inovação que salva vidas

Enfermeiro Igor Terra, Tobias Cancian Milbradt,
coordenador de estudos clínicos e a coordenadora de
enfermagem Emiliana dos Santos Costa

Participar de pesquisas mundiais é algo que
 agrega
valor à marca e imagem da instituição.

verificar a estrutura e instalações; há exigência legal
que os pacientes assinem termo de consentimento.

dermatologia e pneumologia.
O coordenador dos estudos clínicos da Unidade, biomédico Tobias Cancian Milbradt, explica que, em geral,
uma pesquisa de medicamentos se dá em quatro fases: “1) Primeiro contato do medicamento com seres

humanos; é quando se avalia a segurança do remédio, em uma pequena amostragem, geralmente em
pessoas sadias. 2) Primeiro contato do medicamento
com pessoas doentes; além de verificar a segurança
e eficácia, avaliam-se também as dosagens. 3) Uma
terceira fase é quando se amplia o escopo de pacien-

Pesquisas no HED
Uma das maiores pesquisas globais já realizadas na Unidade foi a de medicamento para

tes testados; geralmente é feita em âmbito mundial, e
o Brasil também participa; são avaliadas a segurança
e a eficácia do medicamento. 4) A quarta fase se dá
quando o remédio já está no mercado, e a indústria
farmacêutica monitora novos efeitos colaterais.

Hepatite C. Envolveu 159 pacientes, acompanhados por dois anos. Outro estudo, para anemia em pacientes com problemas renais crônicos, está ajudando a desenvolver novo remédio,
ainda em fase experimental, que substituirá
injeções subcutâneas. O HED também faz parte de pesquisas globais, em andamento, sobre
câncer de próstata, pulmão e rim, doença de
Crohn e retocolite cerativa.
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Uma pesquisa global geralmente visa
 desenvolver
e aplicar novos medicamentos
para doenças que já são tratadas, reduzindo
efeitos colaterais e maximizando a eficácia do
tratamento. No entanto, também pode ser feita
com o objetivo de desenvolver medicamentos
específicos para patologias que ainda não
dispõem de tratamento medicamentoso.
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A Unidade de Tratamento Inten-

namento prático e teórico, o curso

sivo realizou, em junho, a tercei-

teve supervisão dos intensivistas

ra edição do Curso Acesso Central

Daniel Becker e Roberta Barbosa e

Guiado por Ultrassom. Coordenado

apoio do coordenador do bloco ci-

pela Dra. Juliana Stormovski de An-

rúrgico, Dr. Airton Bagatini, do co-

drade, tem o objetivo de atualizar e

ordenador de cirurgia geral, Dr. An-

treinar as equipes para aumentar a

tônio Milano, e do coordenador da

segurança dos pacientes. Com trei-

Residência Médica, Dr. Oscar Leite.

Agende-se!

Fotos Acervo HED

Atividades HED

Fotos Acervo HED

Atividades HED

Capacitação na UTI para mais
segurança aos pacientes

Atualização técnica de
profissionais da UTI
Foi realizada, em 3 de agosto, a 4ª edição da

fissionais de diversas áreas como Nutrição, En-

Jornada Multidisciplinar de Terapia Intensiva. No

fermagem e Psicologia, entre outros, palestraram

evento, foram expostos trabalhos da equipe da

no encontro que aconteceu no anfiteatro Bruno

UTI com troca de experiências com o público. Pro-

Marsiaj, no térreo do HED.

Informações para quem
quer reduzir o peso

Avanços da luta contra
o câncer apresentados
no HED

O Serviço de Endoscopia do HED realizou, em
julho, workshop gratuito,

I Workshop de Psicologia abordará
as motivações para as mudanças

focado na obesidade e no
seu tratamento, dirigido
ao público interessado no

Emergência do HED
completa 5 anos

• O Serviço de Psicologia promoverá workshop
sobre Entrevista Motivacional, com a especialista
Elisabeth Meyer, ícone desta técnica em todo o

tema. O evento “Tratamentos Endoscópicos da
Obesidade” abordou te-

país. O evento acontecerá dia 31 de outubro, das

Em 31 de julho, o Serviço de Emergência da insti-

mas como reeducação nutricional, os problemas que

13h30 às 18 horas, no Anfiteatro Bruno Marsiaj,

tuição comemorou cinco anos de atuação qualificada.

levam à compulsão alimentar e apresentou técnicas

no térreo da instituição, e é aberto a todos os

Reunião da equipe marcou a data, significativa para o

de redução de peso, como o balão intragástrico e a

interessados. A técnica de Entrevista Motivacio-

HED e para a saúde da comunidade!

inovadora endossutura gástrica via endoscopia.

nal visa incentivar a motivação das pessoas nos
processos de mudanças comportamentais.

Jornada de
Fisioterapia

Profissionais em Ação
Os destaques científicos do Congresso Internacional
de Oncologia, que aconteceu em Chicago, nos Estados
Unidos, foram apresentados no HED em agosto. Denominado “The Best of ASCO 2018”, o evento compar-

No dia 27 de setembro aconteceu

tilhou com o corpo clínico e profissionais de saúde da

a III Jornada de Fisioterapia Hospita-

instituição o que há de mais avançado no combate ao

lar, com a presença dos profissionais

câncer em termos mundiais. O evento foi coordenado

do HED e de outras instituições de

pelo professor doutor Gilberto Schwartsmann, e está

saúde. Destaque para a participação

em sua 12ª edição.

• A pneumologista Juliana Fer-

profissionais do HED realizou,

mação, Luis Goulart.

nandes Cardoso palestrou para

em julho, uma visita ao Hospital

• O reumatologista Jorge Re-

os profissionais do Hospital Nos-

Sírio-Libanês e Hospital Oswaldo

nato Dib participou, em agosto,

sa Senhora dos Prazeres, de La-

Cruz, em São Paulo. Participaram

do Congresso do Cone Sul de

ges, Santa Catarina, abordando o

do benchmarking a coordenado-

Reumatologia, em Gramado. Em

tema “Broncoespasmo no Serviço

ra do Serviço de Fisioterapia do

setembro, esteve no Congresso

de Emergência”. A instituição ca-

HED, Clarissa Leães, a coorde-

Brasileiro de Reumatologia, no Rio

tarinense é referência no atendi-

nadora do Serviço de Pneumolo-

de Janeiro, e, em outubro, estará

mento de doenças respiratórias.

gia do HED, Dra. Juliana Cardoso

presente ao Congresso Brasileiro

especial do palestrante Ivens Giaco-

• Visando à integração e à

Fernandes, a enfermeira Juliana

de Osteoporose e Doenças Osteo-

massi, da instituição Hospital Univer-

troca de experiência entre insti-

Mallmann e o gerente do Depar-

metabólicas (BRADOO 2018), em

sitário da USP. A Jornada aconteceu

tuições de saúde, um grupo de

tamento de Tecnologia de Infor-

São Paulo.

no anfiteatro Bruno Marsiaj.
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nova fase da Sulvision
Ampliação da equipe, novas especialidades, investimentos em tecnologia e
valorização do atendimento sintetizam
o novo posicionamento da Sulvision Oftalmologia, que há cerca de quinze anos
atua no HED.

Guia de Serviços

Serviço

Expansão e mais especialidades marcam

com toda a estrutura do bloco cirúrgico do hospital.
Com a tradição de permanente atualização e avanços
técnicos, a Sulvision visa oferecer ainda mais especializações em oftalmologia: “Estamos trabalhando
para sermos referência em retinopatia diabética”, assegura Lubisco.
As mudanças não param por aí. O gerenciamento

A equipe médica cresceu de quatro para vinte especialistas, disponibilizando consultas específicas em
plástica ocular, retina, catarata, glaucoma, córnea e
oftalmologia geral. “Nosso objetivo é garantir qualidade com resolutividade”, afirma o oftalmologista
Humberto Lubisco Filho, diretor da Sulvision, ao lado
do professor doutor João Borges Fortes Filho, diretor técnico do serviço. Além de consultas e exames,
o serviço realiza cirurgias oftalmológicas, contando
Foto René Cabrales

administrativo e estratégico desta nova Sulvision,
a cargo dos administradores Flávio Fracaro, Felipe Cappellari e Roberson Marquez, abrange também investimentos em nova tecnologia médica para
diagnósticos, com equipamentos de ponta em retinografia, angiografia (foto dos olhos com contraste),
papilografia, tomografia de coerência ótica e ultrassonografia. “Reformas nas salas, novo layout, identidade visual e adequação de espaços tornam, também, o ambiente mais receptivo”, informa Fracaro,
reiterando que o processo de modernização do serviço acompanha a evolução e o potencial do HED.
Entre exames, consultas e cirurgias, a Sulvision
Oftalmologia realiza em torno de 1800 procedimentos
mensais. Atende aos principais convênios, incluindo
Verte|Saúde, Afpergs e IPERGS, e particulares.

Sulvision
Ambulatório HED – 3º andar
Horário: Segunda a sexta-feira: 7h30 às
19h30 / Sábados: 8 às 13 horas
Fones: (51) 3282-2207 / (51) 3223-8685
Facebook: fb.com/sulvisionoftalmologia
De pé: gestores administrativos Flávio Fracaro e Felipe
Cappellari. Sentados: oftalmologistas Humberto Lubisco
Filho e João Borges Fortes Filho, diretores médicos.
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