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Fato ou fake:
homens resistem mesmo
a procurar cuidados médicos?
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Promover a saúde e a qualidade de vida requer investimento, permanente capacitação e aprimoramento constante em práticas de gestão médico-hospitalar.
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado do
Rio Grande do Sul – Afpergs – trabalha cotidianamente no
sentido de proporcionar acolhimento e atenção a seus clientes, com
atendimento seguro e de alto nível
técnico e humano.
Isso transparece nos benefícios
gerados à população dos municípios que integram a Região Carbonífera, com o Centro de Especialidades do Hospital de Caridade São

A Afpergs
proporciona
acolhimento a
seus clientes, com
atendimento seguro
e de alto nível
técnico e humano.

Jerônimo; na estrutura disponibilizada pela operadora
Verte|Saúde, na modernização da Unidade de Tratamento Intensivo do 8º andar do Hospital Ernesto Dornelles e
nos eventos técnicos de atualização profissional realizados periodicamente pela Instituição.
Destaque para a visita da diretoria da Associação Na-
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Por que os homens
resistem a ir ao
médico

Doença que afeta cerca de seis milhões
de brasileiras, segundo a Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia, a
endometriose acontece quando o endométrio – tecido que reveste o interior do
útero – se expande para fora da cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos
da pelve: trompas, ovários, intestinos e
bexiga.

endometriose são dor e infertilidade, presentes em

Todos os meses, a cada ciclo menstrual, o endomé-

Amamentar pelo maior tempo possível também é um

trio fica mais espesso e se desenvolve para viabilizar

Como tratar a
endometriose
A importante função dos rins
Correção para as pálpebras
caídas
Homenagem ao Dr. Saide
Elsade
Guia de Serviços

cional dos Hospitais Privados – ANAHP, da qual o Hospital
Ernesto Dornelles faz parte, como instituição de excelência que segue as melhores práticas de gestão.

Saúde

Editorial

Endometriose: o que é e como tratar

Acolhimento, gestão e
capacidade técnica

aproximadamente 60% dos casos.
Além de medicamentos para reduzir a dor e a progressão da doença, o tratamento também pode incluir
cirurgia videolaparoscópica para retirada dos focos de
endometriose. Embora não existam formas de prevenção, as médicas recomendam a adoção de hábitos
saudáveis. “Uma dieta equilibrada, sono regular, praticar atividades físicas e evitar situações estressantes.
fator protetor”, concluem.

uma possível gravidez. Quando não há gravidez, no
final do ciclo ele descama e é expelido na menstruação. Uma das teorias para explicar o aparecimento da
endometriose é que um pouco desse sangue migra no
sentido oposto e cai na cavidade abdominal, causando
a lesão endometriótica, que, ao longo do tempo, cresce e se acumula em outras regiões da pelve (teoria da
menstruação retrógrada), esclarecem as ginecologistas Gabriela Forest Gallina e Sibele Klitzke, ambas com
especialização em endoscopia ginecológica e videolaparoscopia.
“Se não tratada, pode evoluir com dor pélvica intensa, que pode ser acompanhada de dor nas relações sexuais, especialmente no período pré-menstrual
e menstrual. Dependendo da localização das lesões,
pode ocorrer obstrução de ureter ou alça intestinal,
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assim como formação de grandes cistos ovarianos e
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servam.

Sintomas, diagnóstico e tratamento
A endometriose acomete mulheres a partir da primeira menstruação e pode se estender até a última.
Geralmente, o diagnóstico acontece quando a paciente
tem em torno dos 30 anos. A sua ocorrência é mais
comum em mulheres em idade reprodutiva entre os
13 e os 45 anos de idade. Os principais sintomas da



Sintomas mais comuns:
• Cólicas menstruais intensas, e dor antes e
durante a menstruação
• Dor durante as relações sexuais
• Dor difusa na região pélvica
• Fadiga crônica e exaustão
• Sangramento menstrual intenso ou irregular
• Alterações intestinais ou urinárias durante a
menstruação
• Dificuldade para engravidar e infertilidade.
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Consultas, exames e tratamentos de
qualidade em várias especialidades médicas, em local mais próximo de casa,
evitando deslocamentos para grandes
centros. O Centro de Especialidades do
Hospital de Caridade São Jerônimo proporciona esses benefícios aos 140 mil habitantes da Região Carbonífera.

A população de Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo,
Butiá, General Câmara, Minas do Leão, Charqueadas e
São Jerônimo é atendida nas especialidades de cardiologia, otorrinolaringologia, vascular, urologia, ginecologia, traumato-ortopedia, fonoaudiologia, pneumologia,
oftalmologia e proctologia.
O Centro de Especialidades disponibiliza dez consultórios, com secretaria e infraestrutura própria de clínica
médica. Como explica o administrador do HCSJ, João
Batista Pozza, “as consultas são agendadas pelas Secretarias Municipais de Saúde durante todo o mês, pois
para cada cidade existem cotas das consultas eletivas
na proporcionalidade de sua população”.

Ser saudável
A saúde bucal tem grande importância e mais impactos do que você pensa.
Além de ser bem mais do que escovar
os dentes e não ter cáries, afeta todo o
organismo, pois as bactérias decorrentes
de uma boca não saudável podem atingir
pulmões, coração, cérebro e rins.

e 500 exames diagnósticos, como raios X, ecografia,
tomografia, mamografia e eletrocardiograma. Esses resultam em 250 cirurgias/mês, feitas pelo Sistema Único
de Saúde (SUS).

O alerta é da odontóloga Rita de Cássia Canibal Pires, ao explicar que a saúde bucal engloba um conjunto de medidas profiláticas que ajudam o corpo a prevenir e combater doenças: “Temos também que pensar
na parte periodontal, que abrange os ligamentos que
unem o dente à gengiva e ao osso, e na oclusão, que

Dra. Rita de Cássia, da Verte|Saúde

afeta as articulações dos maxilares, chamadas articu-

A atenção desde o nascimento
Segundo a odontóloga, a amamentação aumenta a imunidade e desenvolve corretamente a parte
músculo-esquelética do bebê.

Ao longo da vida, as

visitas periódicas ao dentista são determinantes para
prevenção e tratamentos que ajudam a manter a boca
Fotos Acervo HCSJ

saudável.

Dicas para manter a boca saudável
 Escovar os dentes após todas as refeições, principalmente ao ingerir alimentos e bebidas muito açucarados.
 Usar escovas macias para uma escovação mais efetiva sem riscos de machucar a gengiva.

Individual, Familiar e Empresarial, com

 A placa bacteriana é um acúmulo de bactérias vivas
e de resíduos de alimentos que se depositam sobre os
dentes. É o principal fator das doenças mais comuns
da cavidade bucal: cáries e doenças da gengiva. Para
evitarmos estas doenças, devemos remover a placa
bacteriana com escovação adequada e uso de fio dental, que ajuda a limpar os dentes nos lugares onde a
escova não alcança.

valores a partir de R$ 21,30 mensais.

 Use fio dental antes das escovações.



A operadora Verte|Saúde oferece

ampla clínica própria em sua sede, com
diversas especialidades, além de outras
na capital e na Grande Porto Alegre.
Disponibiliza planos odontológicos
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lações temporo-mandibulares”.

São realizadas, em média, 1200 consultas mensais

Consultas eletivas beneficiam a população da
Região Carbonífera

começa pela boca

Verte|Saúde

HCSJ

Centro de Especialidades do
HCSJ: saúde para a Região Carbonífera

Conta também, com o Verte Sorriso,
plano exclusivo para Aparelhos
Ortodônticos, com tratamento rápido,
seguro e acessível

 O flúor auxilia na prevenção das cáries, deixando a
superfície do esmalte dos dentes mais fortalecida. Use
o enxaguatório bucal recomendado por seu dentista.
 Lembre-se: a prevenção é tão importante quanto o
tratamento. Cuide bem do seu sorriso, visitando regularmente o dentista.
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Profissionalismo e
sensibilidade
“Desejo ressaltar o profissionalismo e
sensibilidade das assistentes sociais
Laura Dutra e Raquel, que intercederam junto à Emergência deste importante hospital para que minha mulher Lisette fosse atendida – e o foi
- pela Dra. Daniele, competente médica. Agradeço, também, aos ilustres
médicos Roberto Bailon e Maurício
Telles. Ela estava com quadro grave
de pneumonia e outras complicações,
e foi internada, recebendo os cuidados que precisa e merece.”
Pedro Paulo Faccin Pereira – IPE/
Afpergs

Exemplo a ser seguido
“Perfeito, irretocável, modelo e exemplo a ser seguido e todos os adjetivos
positivos cabíveis em referência à
equipe da enfermeira Viviane, ressaltando ainda o atendimento da técnica
Márcia. A competência, o profissionalismo, a dedicação e, principalmente,
a entrega e a humanidade de que
fui alvo me remetem à conclusão de
que, pelo menos, 50% da recuperação são resultados dessas atitudes.”
Aleixo Ippolitow – IPE/ Afpergs

Atendimento humanizado
“Parabenizo a toda a equipe do HED
pelo ótimo atendimento que me foi
prestado durante os dez dias em
que fiquei internada. Pela delicadeza
e atenção de todos, desde a Emergência, recepção, enfermeiros, higienização, nutrição. Agradeço também ao pessoal da Cinecors, da UTI
do 2º andar e da UCE, atendimento
nota 10 em todos os setores pelos
quais passei. Parabéns aos profissionais do HED pelo atendimento
humanizado.”
Sueli Ferreira – Afpergs/Unimed
Cartas enviadas ao Serviço de Apoio
ao Cliente – SAC – sac@hed.com.br
- Fone: (51) 3217-8500
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A importante função

dos nossos
rins

Os rins têm a função básica de ser o
“filtro” do nosso organismo, limpando
toxinas e impurezas. Porém, sua importância para a saúde vai bem mais além:
têm a responsabilidade de estimular a
produção de hemácias pela medula
óssea, combatendo
anemias, e de regular a metabolização
do cálcio e do fósforo, evitando doenças ósseas. Também
ajudam a eliminar o
excesso de potássio, mantendo-o em
níveis normais – a
hiperpotassemia, ou
excesso de potássio, pode causar
arritmias cardíacas
e paradas cardiorrespiratórias –, e o
líquido no organismo – a hipervolemia,
isto é, a retenção de líquidos força o coração.
A nefrologista Cínthia Krüger Sobral Vieira alerta,
ainda, que a hipertensão e o diabetes impactam diretamente os rins, prejudicando suas funções: “Por
isso, sempre buscamos uma avaliação e manejo integral do paciente, desde seu histórico familiar e de
doenças, se teve ou não várias infecções urinárias, se

toma anti-inflamatórios em excesso, se é hipertenso,

preciso cuidar da alimentação, não fumar, praticar

diabético ou obeso”, exemplifica.

exercícios regularmente, evitar o excesso de anti-

Sinais de que algo não vai bem
A médica observa que “a insuficiência renal crô-

-inflamatórios e do consumo de sal, e manter o peso
sob controle”. A médica aborda o tema em Podcast
da Sociedade Brasileira de Nefrologia: sbn.org.br

Saúde

Saúde

Clientes Hed

nica não causa dor. Mas apresenta sintomas como
cansaço, fraqueza, falta de apetite, urina muito clara
(sinal de que o rim não está filtrando as impurezas)”,
informando também que o paciente renal crônico é
classificado de 1 a 5, conforme a gravidade: “Estágio
1 é quando o rim está praticamente normal, e o 5
é quando cumpre menos de 10% de suas funções”.
Os tratamentos abrangem desde o controle por medicamentos, hemodiálise, diálise peritoneal e transplantes, inclusive os preemptivos, antes de iniciar a
diálise.

Cuidados e prevenção
Contudo, é possível conviver com a insuficiência
renal e manter a qualidade de vida, desde que, é
claro, se observem alguns cuidados: “O primeiro
passo é prevenir, realizando exames anuais de urina
e creatinina. Além do acompanhamento médico, é

Na alimentação,
o que vale é
equilibrar

de, jantar, em porções não exageradas, variando
as frutas, os legumes e as verduras. “Distribuir legumes e verduras entre as cruas e as cozidas, to-

O médico nutrólogo Paulo Henkin é assertivo

mar leite integral, manter o consumo adequado de

ao afirmar que uma pessoa com insuficiência re-

proteínas (carne, peixe, frango), e monitorar sem-

nal crônica deve manter uma alimentação variada,

pre com exames laboratoriais, para se intensificar

balanceada e, principalmente, planejada: “Não é

ou reduzir os nutrientes.”

para chegar em casa, abrir a geladeira, e decidir o que comer. É preciso organizar para ter uma
alimentação equilibrada, para não enfraquecer o
organismo e, consequentemente, os rins”.
Realizar cinco leves refeições por dia – café da
manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tar-

E o sal? “Como tudo, deve ser bem equilibrado,
pois impacta no equilíbrio sódio/potássio. O que
não se pode é exagerar nos alimentos ultraprocessados e embutidos. Por isso, o desafio é a estabilidade das porções, variar os alimentos e planejar os
cardápios, sem excessos ou faltas.”
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A cada edição, uma visão

Vida Total

abrangente de saúde e vida!

Por que o homem é
tão resistente
a procurar
médicos?
É fato: os homens não têm o hábito
de fazer exames ou consultas de
prevenção. Dados do Ministério
da Saúde indicam que 31%
dos homens brasileiros
não seguem preceitos
preventivos em saúde,
e mais de 70% só
procuram médicos pela
influência da família,
ou quando já estão
doentes.
Mesmo que
campanhas
de saúde
pública, como
de prevenção ao
câncer de próstata,
ou de cuidados com
o coração, tenham
ajudado a mudar esse
panorama, a realidade
ainda mostra que os
homens, em geral, têm
certa resistência a entrar
no consultório médico.
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O

urologista Marcus Falcão Bohmgahren acre-

que este não é um fenômeno regional, mas sinaliza que

dita que esse comportamento se deve ao

as gerações mais jovens já estão mudando essa forma

“vazio” instalado quando o homem atinge a

de agir: “Quando não há prevenção, o homem já che-

adolescência: “No caso da mulher, depois do pediatra,

ga doente ao consultório, e a qualidade de vida decai

é encaminhada ao ginecologista. Já os homens ficam

rapidamente. Os mais jovens já estão começando a en-

nesse vácuo, não é normalmente encaminhado a um

tender que a prevenção, muitas vezes, evita situações

urologista ou clínico geral. Por isso, não adquire o há-

difíceis, desgastes e até mesmo custo financeiro”.

bito de consultas ou exames de rotina, e só procura
um médico quando tem algum sintoma”.

Essa constatação é compartilhada pela endocrinologista:

A endocrinologista Daniela Mendes também cita o

“Percebo que, nas gerações

fator comportamental: “Pela influência histórica e cul-

mais jovens, o homem já é

tural, o homem não foi habituado a falar e relatar per-

visto como uma pessoa, in-

cepções do próprio corpo e mente. Muitas vezes, a

dependentemente de gênero,

percepção de sintomas, dores, sensações desconfortá-

suscetível a qualquer doença.

veis são pouco conscientes e assim não são expressas

O homem mais jovem permite-

por eles. Logo, não procuram o médico porque não se

-se pedir ajuda, expressa me-

sentem doentes”.

lhor a dor e, deste modo, pro-

Por sua vez, o cardiologista Cidio Halperin observa

cura tratamento mais cedo”.

E como mudar esse cenário?
A informação cada vez mais disseminada

centiva mudanças que podem reverter para

da importância de se adotar hábitos sau-

melhor a qualidade de vida, independente-

dáveis, praticar exercícios e ter atenção à
prevenção em saúde vem mudando esse
quadro, instaurando novos comportamentos e formas de pensar e agir.
Os conceitos de “envelhecimento saudável”, cada vez mais falados nos meios

mente da idade”.
Um aspecto positivo, ressaltado pelo urologista Marcus Falcão, é “que, mesmo quando
o homem procura uma avaliação da próstata,
por exemplo, acaba fazendo um rastreamento
geral, que de outra forma não faria”.

de comunicação, também ajudam a es-

O caso é que a falta de prevenção ou ne-

timular essa mudança. “A visita de ro-

gação de sintomas causa sérios prejuízos

tina ao médico é a melhor maneira de

à saúde. “O diabetes, por exemplo, por ser

ter uma vida melhor, por mais tempo”,

inicialmente ‘silencioso’ e não apresentar um

assegura Cidio Halperin. ”Atualmente,

sintoma/sinal específico que marque a doen-

a medicina oferece diversas possibili-

ça, pode gerar inúmeras complicações, como

dades de diagnóstico e tratamento, e

risco de doenças cardiovasculares (infarto,

é muito positivo para o médico infor-

acidente cerebral vascular), doença renal crô-

mar que a pessoa não tem nada”, ga-

nica, doença da retina relacionada ao diabe-

rante. Ele destaca, ainda, que “a car-

tes. Por isso, é necessário identificar logo o

diologia, por exemplo, avançou muito

diabetes e tratá-lo de forma correta e efetiva

na avaliação e cuidados com fatores

para que não surjam tais consequências”, re-

de risco, sendo que a prevenção in-

força a endocrinologista.
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Prevenção

Vacinas: é melhor prevenir do que remediar
As vacinas têm comprovada capacidade de controlar

cumprimento de um calendário composto pelas vacinas

e eliminar doenças que possam ameaçar a vida. A Or-

tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatites

ganização Mundial da Saúde – OMS – afirma que cerca

A e B, tríplice bacteriana (difteria, tétano e coquelu-

de 2 milhões a 3 milhões de mortes são evitadas anu-

che), varicela (em pessoas que nunca tiveram catapo-

almente devido à cobertura vacinal.

ra), influenza e febre amarela. Dependendo da idade

E sabiam que adultos, principalmente idosos, tam-

do paciente e da epidemiologia local, também pode-

bém têm calendário de vacinação? A infectologista Gy-

-se recomendar vacina de HPV, dengue, herpes zoster,

nara Rezende Gonzalez do Valle Barbosa recomenda o

pneumocócica e meningocócica.

Confira no quadro a seguir as vacinas recomendadas para idosos:
CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm IDOSO
Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2019/2020

Os comentários devem
ser consultados.

Vacinas

Quando indicar

Esquemas e recomendações

Comentários

Influenza (gripe)

Rotina.

Dose única anual.

Rotina.

Pneumocócicas
(VPC13) e (VPP23)

Herpes zóster

Tríplice bacteriana
acelular do tipo adulto
(difteria, tétano e
coqueluche) – dTpa
ou dTpa-VIP

Rotina.

DISPONIBILIZAÇÃO
DAS VACINAS
Gratuitas
nas UBS*

Clínicas privadas
de vacinação

Os maiores de 60 anos fazem parte do grupo de risco aumentado para as complicações
e óbitos por influenza. Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina
influenza 3V, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de
uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V.

SIM,
3V

SIM,
3V e 4V

Iniciar com uma dose da VPC13 seguida de uma dose de VPP23 seis
a 12 meses depois, e uma segunda dose de VPP23 cinco anos após
a primeira.

• Para aqueles que já receberam uma dose de VPP23, recomenda-se o intervalo
de um ano para a aplicação de VPC13. A segunda dose de VPP23 deve ser feita
cinco anos após a primeira, mantendo intervalo de seis a 12 meses com a VPC13.
• Para os que já receberam duas doses de VPP23, recomenda-se uma dose de VPC13,
com intervalo mínimo de um ano após a última dose de VPP23. Se a segunda dose
de VPP23 foi aplicada antes dos 60 anos, está recomendada uma terceira dose depois
dessa idade, com intervalo mínimo de cinco anos da última dose.

NÃO

SIM

Uma dose.

• Vacina recomendada mesmo para aqueles que já desenvolveram a doença.
Nesses casos, aguardar intervalo mínimo de um ano, entre o quadro agudo
e a aplicação da vacina.
• Em caso de pacientes com história de herpes zóster oftálmico, não existem ainda
dados suficientes para indicar ou contraindicar a vacina.
• O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os Calendários
de vacinação SBIm pacientes especiais).

NÃO

• A vacina está recomendada mesmo para aqueles que tiveram a coqueluche,
já que a proteção conferida pela infecção não é permanente.
• Considerar antecipar reforço com dTpa para cinco anos após a última dose de vacina
contendo o componente pertussis para idosos contactantes de lactentes.
• Para idosos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica
recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).
• A dTpa-VIP pode substituir a dTpa, se necessário.

Rotina.

SIM, dT

Dupla adulto (difteria
e tétano) – dT

Na população com mais de 60 anos é incomum encontrar indivíduos suscetíveis.
Para esse grupo, portanto, a vacinação não é prioritária. A sorologia pode ser solicitada
para definição da necessidade ou não de vacinar. Em contactantes de doentes com
hepatite A, ou durante surto da doença, a vacinação deve ser recomendada.

NÃO

SIM

–

SIM

SIM

Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa
a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas
doses de dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três
doses de vacina contendo o componente tetânico.
Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose
de dTpa e duas doses de dT no esquema 0 - 2 - 4 a 8 meses.

neurológicas. “Inclusive, algumas crianças podem nascer com alterações congênitas nessa área. Felizmente,
SIM
dTpa e dTpa-VIP

com o diagnóstico adequado, essas alterações podem
ser corrigidas cirurgicamente”, assegura a médica.

Rápida recuperação
As cirurgias nesta área do corpo em geral têm recuperação rápida, e algumas vezes podem ser feitas em
regime ambulatorial.
Considerando todas as alterações que podem acon-

Hepatite B: rotina.

Três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.

Hepatite A e B: quando
recomendadas as duas
vacinas.

Três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.

A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir
a vacinação isolada para as hepatites A e B.

NÃO

SIM

Febre amarela

Para idosos não
previamente vacinados
e residentes em áreas
de vacinação, após
avaliação de risco/
benefício.

Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina.
De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser
considerada pelo risco de falha vacinal.

• Embora raro, está descrito risco aumentado de eventos adversos graves
na primovacinação de indivíduos maiores de 60 anos. Nessa situação, avaliar
risco/benefício.
• O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os Calendários
de vacinação SBIm pacientes especiais).

SIM

SIM

Meningocócicas
conjugadas ACWY/C

Surtos e viagens para
áreas de risco.

Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços,
dependerão da situação epidemiológica.

Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina
meningocócica C conjugada.

NÃO

SIM

Tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola)

Situações de risco
aumentado.

Uma dose. A indicação da vacina dependerá de risco epidemiológico e da
situação individual de suscetibilidade.

Na população com mais de 60 anos é incomum encontrar indivíduos suscetíveis ao
sarampo, caxumba e rubéola. Para esse grupo, portanto, a vacinação não é rotineira.
Porém, a critério médico (em situações de surtos, viagens, entre outros), pode ser
recomendada. Contraindicada para imunodeprimidos.

NÃO

SIM

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para
pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial.
Consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.

e na função das pálpebras que podem requerer cirurgia.
As causas mais comuns nestes casos são musculares e

Duas doses, no esquema 0 - 6 meses.

28/04/2019 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas • Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita • Qualquer
dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às
autoridades competentes.

Sabiam que as pálpebras podem sofrer
alteração na sua forma? O envelhecimento da área dos olhos e a consequente perda de colágeno levam os tecidos
dessa área à flacidez com surgimento de
bolsas proeminentes e excesso de pele.
Isto leva a uma aparência envelhecida e
cansada. “Nesses casos, o tratamento indicado é um procedimento estético chamado blefaroplastia, que pode ser feita
na pálpebra superior e inferior. Esse procedimento consiste na remoção de pele
em excesso nas pálpebras e na remoção
ou reposicionamento das bolsas de gordura salientes. A cicatriz da remoção fica
nos sulcos naturais do olho, tornando-se
praticamente imperceptível”, assegura a
cirurgiã plástica Daniele Walter Duarte.
existem também outras causas de alterações na forma

SIM

Hepatite A: após
avaliação sorológica
ou em situações de
exposição ou surtos.

Hepatites A e B

pálpebras caídas?

Além das alterações causadas pelo envelhecimento,

Atualizar dTpa independente de intervalo prévio com dT ou TT.
Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dTpa
a cada dez anos.

O que fazer com as

As cirurgias são consideradas reparadoras
 quando
há prejuízo da função palpebral como

tecer nesta área, a avaliação e o diagnóstico criterioso
são fundamentais para diferenciar todas as condições:
“É muito importante um exame físico detalhado, testan-

nos casos de prejuízo de sua abertura, da visão,

do a flacidez de pele, a função muscular e até mesmo

ressecamento dos olhos, entre outros problemas.

avaliando a harmonia da região periocular e o rosto de
cada paciente. Uma cirurgia mal planejada ou baseada

* UBS – Unidades Básicas de Saúde

em um diagnóstico incorreto pode até mesmo piorar a
consideradas estéticas quando não
 háSão
prejuízo da função, e têm por objetivo o
rejuvenescimento desta área.

condição do paciente. Um exemplo disso são as cirurgias
estéticas palpebrais que removem gordura em excesso
da região, levando a olhos encovados. Por isso é fundamental procurar um cirurgião plástico habilitado para tal
procedimento”, recomenda a médica.
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Fique por dentro

Diabetes x Visão

Todos os meses, o Serviço de Nutrologia pro-

A reabertura da Unidade de Terapia Intensiva, no
8º andar, aconteceu em 29 de julho, disponibilizando
instalações modernas que primam pela qualidade no
atendimento técnico e pela segurança para o paciente. É mais uma ação que reúne investimento e gestão
para maior acolhimento a pacientes e familiares, proporcionando um ambiente próprio ao melhor cuidado
médico-hospitalar.

move um simpósio para profissionais, estudan-

“Meu pai tem diabetes e está

tes e interessados, com palestras sobre temas da

preocupado se pode ter problemas

área. Em junho, a nutróloga Karen Obino abordou

com a visão. Como proceder?”

Atividades HED

Fotos Acervo HED

Atividades HED

UTI 8º andar: mais
acolhimento e segurança
para os pacientes

Maria Rita, Porto Alegre

“Adaptação metabólica à perda de peso – existe metabolismo lento?”, e, em julho, a nutróloga

O diabetes pode comprometer a

Jaqueline Costa Coelho falou sobre “A indicação

visão, sim, devido aos danos na re-

do uso de anabolizantes na prática médica”. As

tina, o que chamamos de retinopa-

palestras acontecem no Anfiteatro Bruno Marsiaj

tia diabética. A hiperglicemia afeta

(térreo do HED). Acompanhe a programação nas

todos os vasos sanguíneos do orga-

redes sociais do HED e participe!

nismo, inclusive os olhos, causando
pequenas hemorragias. Como a re-



Serviço de Controle de In-

fecção Hospitalar: A XIII Jornada aconteceu no dia 2 de agosto,
reunindo profissionais do HED e

Fotos Roberto Furtado

Aprimoramento técnico nas Jornadas

atenção à visão deve ser imediata,
assim que o diabetes for diagnosticado.

te de cegueira evitável em adultos

res, recepcionaram o Diretor Executivo da ANAHP, Marco

em idade ativa. Manter o diabetes

Aurélio Ferreira, a Diretora Técnica Evelyn Tiburzio e o

sob controle é fundamental, com

Diretor de Mercado e Gestão, Jadson Costa, além de re-

níveis adequados de glicose e de

presentantes dos hospitais Moinhos de Vento, Mãe de

segurança.

Deus, Divina Providência e da



Santa Casa de Misericórdia de

Fisioterapia Hospitalar: A IV

Porto Alegre.

Jornada, realizada em 13 de se-

crescimento e a representativi-



dade da ANAHP no cenário da
Serviço de Psicologia: Com foco na difusão de conheci-

mento sobre as diversas possibilidades de atuação da Psico-

saúde no Brasil, e a importância
da união das instituições para
proporcionar

pressão sanguínea, e ter permaFoto Acervo HED

nente acompanhamento oftalmológico, com avaliações periódicas,
são determinantes para a estabili-

Na pauta, foram abordados o

tembro, abordou a importância da

A retinopatia diabética, na

verdade, é a causa mais frequen-

ministrativo, Odacir Rossato, e médico, Ricardo Guter-

tecnologia no monitoramento de
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senvolver a retinopatia. Por isso a

tuições de saúde convidadas. Os superintendentes ad-

psicológicos e a importância da

cientes obesos, cardiopatas ou que

é diabético, maior a chance de de-

com os hospitais associados da capital gaúcha e insti-

segurança do paciente, aspectos

o atendimento específico para pa-

importante: quanto mais tempo se

da Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP)

mação, a gestão de qualidade e

ção e desospitalização e, também,

o tempo se torna um fator muito

O Hospital Ernesto Dornelles foi o anfitrião da reunião

de outras instituições. Na progra-

fisioterapia no tempo de interna-

tinopatia diabética é assintomática,

HED sedia reunião da
ANAHP

uma

saúde

de

passaram por graves cirurgias ab-

logia no contexto clínico-hospitalar, a I Jornada reuniu, em 9

dominais. O evento também anali-

de agosto, renomados profissionais da área para falar sobre

sou os cuidados conjuntos com os

temas diversos, como Experiência do Paciente, Atuação em

Os superintendentes receberam, durante o encon-

serviços de fonoaudiologia e nutri-

unidades fechadas, Psicologia (Cuidados Paliativos, Neuropsi-

tro, a placa oficial de Hospital Associado da ANAHP, for-

ção, reunindo profissionais do HED

cologia, Neurorreabilitação, Comunicação Não Violenta – CNV

malizando a adesão, ocorrida em fevereiro deste ano.

e de outras instituições de Porto

–, Mindfulness), demonstrando assim a contribuição da Psi-

A ANAHP representa os principais hospitais privados de

Alegre e São Paulo.

cologia no ambiente hospitalar.

excelência do País, compartilhando as melhores práticas

qualidade à população.

de gestão hospitalar.

dade da retinopatia. Também são
utilizados medicamentos e cirurgias
como parte do tratamento, por isso
– repito – o monitoramento com um
oftalmologista é essencial, iniciando
assim que tiver um diagnóstico de
diabetes.
João Borges Fortes Filho, oftalmologista
- 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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Homenagem

Ortopedista Saide Elsade:
sempre produtivo

Sintonizar a constante evolução à valorização da experiência
é uma característica do Hospital
Ernesto Dornelles. Isso se concretiza na gestão atualizada em
consonância com o reconhecimento ao saber acumulado que
só o tempo proporciona. Um dos
exemplos está no cirurgião ortopédico Saide Americo Ferreira
Elsade, que há 54 anos dedica-se ao Serviço de Ortopedia da
Instituição, que ele mesmo implantou, em 1965, a convite da
Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande
do Sul – Afpergs, e ainda dirige.

Foto Roberto Furtado

o qual tem “uma relação muito próxima e afetiva”,
hoje o Dr. Saide orgulha-se de ver o filho, Eduardo, e

Especializado nos membros inferiores, mais especificamente nas áreas do quadril e pés, o Dr. Saide
ressalta dois aspectos de seu trabalho, os quais recomenda aos médicos mais novos ou em formação:
“Manter-se ativo, atualizado, acompanhando a evolução da especialidade, e ter uma relação produtiva
com os pacientes, ouvindo-os e estando disponível”.
Com uma vida inteira de dedicação ao HED, com

o neto, Rodrigo, seguindo seus passos na profissão –
ambos também são cirurgiões ortopédicos.
E o Dr. Saide nem pensa em parar: “Me sinto em
plenas condições de continuar colaborando, seja
atendendo clinicamente como também nas cirurgias.
Passei a maior parte da vida em atividade no HED
e acho que atualização e convívio são a chave para
sermos produtivos”.

Médicos em Ação
• O gastroenterologista André Wortmann este-

lar Therapy, na Santa Casa de Misericórdia de São

ve presente no XII Encontro Sulbrasileiro de Do-

Paulo.

enças Inflamatórias Intestinais, realizado em ju-

• O cirurgião vascular Tiago Blaya representou a

nho, em Porto Alegre.

14

equipe vascular do HED no IV Encontro de Cirurgia

• O cirurgião vascular Hugo Moreira da Cunha

Vascular e Endovascular da Serra Gaúcha, em Ca-

participou, em agosto, do Advance Latin Ameri-

xias do Sul, em agosto, e no CIRSE 2019, em setem-

ca – Clinical Immersion in Peripheral Endovascu-

bro, em Barcelona, na Espanha.
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