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Vacinar é um 
ato de amor
Novo Centro de Imunização,
pioneiro em complexo hospitalar

VITTA inova em 
radioterapia

Procedimento exclusivo 
com total precisão

CAMHED cresce 
em assistência
Novos tratamentos e 
paciente no centro de tudo

Ciência na luta 
contra o vírus
Aprendizado e prevenção 
para vencer a pandemia
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EDITORIAL

SUMÁRIO CLICÁVEL:

ATITUDE INDIVIDUAL
PELA SAÚDE COLETIVA

A primeira edição de 2021 da Revista Saúde chega em um cená-
rio de resiliência e busca de superação dos desafios da pande-
mia que vivemos desde o ano passado.

A velocidade nunca vista dos avanços da ciência, a integração de 
centros de pesquisas em todo o mundo, a persistente dedicação dos 
profissionais de saúde nos indicam perspectivas positivas de vitória na 
luta contra a COVID-19.

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Gran-
de do Sul – Afpergs, seus Hospitais Ernesto Dornelles e Regional São 
Jerônimo, assim como a operadora Verte|Saúde seguem firmes no en-
frentamento ao coronavírus, ampliando serviços, abrindo possibilida-
des de atendimento online e mantendo-se alinhados às proposições 
científicas, médicas e assistenciais.

O novo Centro de Imunização do HED e a parceria com a Uni-
versidade Católica de Pelotas são exemplos disso. Os detalhes você 
poderá conhecer nas matérias da Revista Saúde assim como outros 
temas incentivadores da saúde e qualidade de vida. 

Ressaltamos, ainda, a importância fundamental de mantermos as 
medidas sanitárias que nos protegem e aos que estão próximos de 
nós, assim como toda a comunidade. É da atitude individual que vem 
a garantia da segurança coletiva. Boa leitura!

Egydio Fuchs | Diretor-Presidente da Afpergs

Atitude por uma vida com 
mais saúde3 Avanços científicos na luta 
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Pergunte ao Doutor14
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Na capa desta edição e na ma-
téria sobre o CIMHED (pág. 6 e 7), 
quem ilustra as fotos, valorizando 
o tema, são a enfermeira Noemi 
Irassochio e a técnica em enferma-
gem Dana Ail, que atuam no Cen-
tro de Imunização.
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COMPORTAMENTO

MUDANÇA DE VIDA PELA SAÚDE

O  consultor de marketing Mateus 
Andreatta fez essa escolha. 
Hoje com 37 anos, há cerca de 

sete anos pesava 140 quilos, sobrepeso 
considerável mesmo para quem tem 
1,90m. Hipertenso, fumante e sedentá-
rio, a chegada da filha Cecília, ao final de 
2014, foi determinante para a mudança.
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Em 7 de abril comemora-
se o Dia Mundial da Saúde. 
Segundo especialistas, 
alimentação balanceada, não 
fumar e praticar exercícios 
físicos com regularidade 
formam o tripé básico da 
saúde. Mas o que faz alguém 
tomar a decisão de adotar 
um novo estilo de ser e de 
viver, mudando radicalmente 
antigos hábitos?

Dicas do Mateus:
• Não use a desculpa de não ter tempo para se exercitar. Sempre vão 
surgir coisas novas que modificam a rotina, então reserve pelo menos 
30 minutos por dia.

• Não desista. Os resultados não são imediatos, e vão depender da 
sua persistência.

• Tenha sempre à mão uma garrafinha com água, para ficar hidratado.

•

•

•

Arlene, Mateus e Cecília

Foto Acervo pessoal

A Arlene, minha esposa, morava em Araranguá (SC). 
Faltando duas semanas para o nascimento da Cecília, ela 
se mudou para Porto Alegre e eu me mudei para junto 
delas.

Com tantas mudanças concomitantes na vida, decidi 
então aproveitar o momento e mudar meus hábitos, para 
que pudesse acompanhar com saúde o crescimento da nos-
sa filha. Nas semanas que antecederam seu nascimento eu 
ainda era fumante.

Parei de fumar e comecei a me exercitar aos pouquinhos. 
Primeiro algumas caminhadas matinais diárias de 30 minu-
tos. Em pouco tempo já conseguia caminhar entre 40 e 50 
minutos diariamente, e logo depois comecei a correr.

Acompanhando os exercícios, decidi também trabalhar 
melhor a minha alimentação. Interessante dizer aqui que 

não fiz alguma dieta, mas apenas um monitoramento acer-
ca de exageros, sobremesas e qualidade da alimentação.”

Atitude pela saúde
“Após três meses de início dos exercícios, já percorria en-

tre 9 e 10 km de caminhada e corrida pela cidade todos os 
dias. Em seis meses, perdi 35kg. É incrível o benefício trazido 
por essa atitude. O exercício matinal me fazia ter disposição 
o dia todo, obviamente, atrelado também à perda de peso.

Uma dica importante na hora de se exercitar: Tente “ga-
mificar” a sua prática. Trazer números e metas nos ajudam 
muito a manter o foco e o objetivo.  Imponha metas, de dis-
tância, de tempo e até mesmo de peso. E, se não for atingida, 
não se preocupe. Reveja a meta, tente novamente. O impor-
tante é nunca desistir dos bons hábitos”.

“
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O Centro de Atenção à Saúde da Mulher do HED cresce em 
assistência e procedimentos, ao implantar novos serviços. Atuando 

com o conceito paciente no centro de todos os processos e 
possibilidades de atendimento, o CAMHED passa a disponibilizar 

novas opções de tratamentos e outras facilidades.

CAMHED AMPLIA ABRANGÊNCIA
EM SAÚDE DA MULHER

Uma delas é a preservação de óvulos ou sêmen, 
para futura fertilização in vitro, especialmente na 
área de oncofertilidade. E mais: assume a centrali-
zação de demandas em saúde integral da mulher, 
providenciando consultas e exames em outras áreas, 
como nutrição, psicologia, cardiologia, endoscopia, 
fisioterapia, colonoscopia, sempre observando o 
perfil e o quadro clínico de cada paciente.

O gestor do CAMHED, mastologista Dr. Ma-

rio Schorr, assegura: “A partir dos atendimentos e 
avaliações em mastologia e ginecologia, nossa pro-
posta é é oferecer uma assistência centralizada nas 
necessidades individuais da paciente, em termos de 
prevenção, diagnóstico e manejo precoce, de forma 
rápida e resolutiva”. Ele ressalta, ainda, a parceria 
com serviços de diagnóstico e tratamento de ou-
tras especialidades, tanto internos, do próprio HED, 
como de fora da Instituição.

SAÚDE
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Visão integral: comodidade e resolutividade 

Atuação em oncofertilidade
Integram-se à equipe do CAMHED as ginecologistas 

Rafaela Donato, especializada em infertilidade, e Razya-
ne Aubibert, especialista em oncologia ginecológica. Elas 
relatam que muitas pacientes são jovens, que almejam 
ter filhos, porém alguns tratamentos – principalmente 
de tumores ginecológicos - podem afetar o aparelho 
reprodutor. “Algumas, mesmo que não apresentem ne-
nhuma patologia, preferem ter filhos em outras etapas 

da vida, por motivos pessoais ou profissionais. Assim, o 
CAMHED passa a oferecer o serviço de preservação de 
óvulos, para posterior fertilização in vitro, caso a pacien-
te assim desejar.” O congelamento de óvulos – e tam-
bém de sêmen – é realizado em parceria com a Clínica 
Insemine, responsável por todo o processo de coleta e 
armazenamento. No CAMHED são realizadas consultas, 
além de acompanhamento clínico e ecográfico.

A facilidade à paciente já começa no agendamen-
to da consulta, pois pode ser feito rapidamente por 
whatsapp (veja número no Guia de Serviços da revista 
Saúde). Após a avaliação ginecomastológica, e seguin-
do perfil e condições clínicas, o atendimento se amplia 
para outras investigações e especialidades, se neces-
sário, conforme indicação da avaliação inicial.

A enfermeira Juliana Mallmann explica o processo: 
“Caso sejam necessários exames mais específicos, nossa 

secretária já passa o preparo e agenda o procedimen-
to. Da mesma forma, se precisar consultar com médicos 
de outras especialidades, o CAMHED também realiza 
o agendamento. Procuramos aproximar ao máximo as 
agendas, para maior comodidade à paciente, evitando 
deslocamentos. Mas, nos casos em que isso não for 
possível, com certeza a paciente terá todos os exames, 
consultas e procedimentos marcados, e assim pode se 
programar melhor”.

Drs. Mario Schorr, Rafaela Donato, Rozyane Aubibert e enf. Juliana Mallmann: Paciente no centro de tudo
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• CIMHED – Agendamentos e informações:            51 3217.8877

• De segunda a sexta-feira: das 10h às 17h. Sábados: 09h às 11h.  

• Atende também a clientes externos

• Clique aqui e veja vídeo sobre o CIMHED

NOVO SERVIÇO
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Disponibilizando vacinas reco-
mendadas pelas mais atuali-
zadas diretrizes científicas, o 

CIMHED está localizado em espaço 
próprio junto ao Laboratório de Aná-
lises Clínicas, e tem a proposta de ser 
uma opção agregadora aos serviços 
de saúde do HED, justamente pelo 
fácil acesso e pela comodidade aos 
clientes, que podem realizar consultas, 
exames e colocar as vacinas em dia,  
tudo em um só lugar.

Inovando cada vez mais 
para disponibilizar 
serviços de qualidade, 
acessibilidade e 
comodidade à comunidade, 
o HED inaugura o seu 
Centro de Imunização - 
CIMHED, o primeiro do 
Estado inserido em um 
complexo hospitalar.

Dr. Odirlei Monticielo: Vacinas preservam a vida

Fotos Roberto Furtado

O médico responsável, Dr. Odir-
lei Monticielo, afirma que o CIMHED 
também atuará como gerador e mo-
bilizador de atuação científica, pro-
movendo periodicamente eventos de 
educação médica continuada. Com 
projeto e atuação em conformidade 
com todos os protocolos oficiais de 
segurança sanitária, o CIMHED ofe-
rece as vacinas do calendário vaci-
nal preconizadas pelo Ministério da 
Saúde.

CUIDADO E 
PROTEÇÃO EM 
TODAS AS IDADES

https://www.youtube.com/watch?v=ZOE5f_Y6YnE&t=7s
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Jovens, adultos e idosos: A vacinação deve estar atuali-
zada em todas as fases da vida. “Geralmente, se associa vaci-
na à infância, e nessa fase costumam ser feitas regularmente. 
Mas a imunização deve ser feita em todas as etapas da vida, 
além de outras próprias para patologias específicas”, reforça 
o Dr. Odirlei.

Ele ressalta que “as vacinas previnem infecções que, 
muitas vezes, podem ser potencialmente fatais, como no 
caso de pneumonias em idosos; a vacina, inclusive, reduz 
tempo de internação”, e defende que a imunização comece 
a ser inserida no campo dos check-ups regulares.

Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)

Sua caderneta de vacinação está em dia?

Confira as vacinas indicadas para idosos:

Veja as vacinas indicadas para adultos (20 a 59 anos) no 
site da Sociedade Brasileira de Imunização –  sbim.org.br 

http://sbim.org.br
http://sbim.org.br


A pneumologista Dra. Juliana Cardozo Fernandes, 
gestora de fluxos assistenciais do HED, afirma: 
“Desde o início da pandemia, vivemos a construção 

do conhecimento. Não há dúvida de que o grande con-
trole da pandemia é a vacina, que está sendo pesquisada 
em todo o mundo. Imunidade é prevenção, e isso é o mais 
importante. Claro que precisamos estudar tratamentos, e 
muitos parecem ser promissores, porém o fundamental é 
evitar a doença”.

O infectologista Dr. Cezar Riche esclarece que centros 
de pesquisa de vacinas e medicamentos vêm recebendo 
significativos aportes financeiros, no mundo todo, em es-
cala nunca vista, e que isso acelera resultados. “Por ser uma 
nova doença, tivemos que aprender como lidar com ela, 
em termos de tratamentos e protocolos. A cada dia conti-
nuamos estudando, aprendendo e melhorando como ma-
nejá-la. Cada dia na linha de frente nos traz novos apren-
dizados.”

VIDA TOTAL

Aprendizado, ciência e confiança 
para vencer a pandemia

Estamos em um momento muito complexo 
na luta contra a pandemia. A ampla 
disseminação do vírus nos traz o alerta de que 
precisamos redobrar os cuidados preventivos: 
uso de máscara, constante higienização das 
mãos e manter o distanciamento social. A 
vacina, que aos poucos amplia a chegada 
a grupos prioritários, nos lembra também 
que presenciamos uma fase ímpar de 
avanços científicos e uma união histórica de 
cientistas, pesquisadores e profissionais da 
saúde, em todo o mundo, em prol da saúde e 
da vida.

8 Revista Saúde - Março/Abril/Maio 2021



lificados, é um órgão de extrema confiança científica”. Para a 
Dra. Juliana, o grande aprendizado é “usar a estratégia certa 
no momento certo”, para obter melhores resultados nos tra-
tamentos. 

Porém, o melhor controle é a vacina. Com a aprovação 
dos protocolos da ANVISA, temos garantia de segurança e 
confiança, e quanto mais rápido ela chegar a mais pessoas, 
poderemos superar a pandemia.

Ambos os especialistas ressaltam o importantíssimo pa-
pel da ciência na busca de soluções para vencer ou, pelo 
menos, conter a ação do vírus. “Surgem tratamentos pro-
missores, como o do plasma convalescente, corticoides, 
anticoagulantes e imunobiológicos, como o Tocilizumabe, 
que, se usados no momento adequado, podem ajudar no 
tratamento”, assegura a Dra. Juliana, lembrando, no entanto, 
que todos ainda estão em fase de estudos. Já o Dr. Cezar 
observa: “É claro que nem todas as pesquisas terão sucesso, 
mas o importante é que se está trabalhando em várias linhas 
de pesquisa, com valiosa troca de informações mundiais”.

Os dois são unânimes em garantir que o grande ganho 
de toda essa batalha é, justamente, a comunicação e inte-
ração de pesquisadores do mundo todo, em tempo real. “É 
uma nova cultura de força-tarefa da ciência, de busca do 
conhecimento. Uma rede de profissionais de saúde traba-
lhando rápida e interativamente”, afirmam.

Muitas vacinas estão sendo desenvolvidas, e todas, 
certamente, devem passar pelos órgãos reguladores. O Dr. 
Cezar enfatiza: “A ANVISA tem profissionais altamente qua-

Vacina sim!

Fé na Ciência
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Os cuidados preventivos – máscara, 
álcool em gel, limpeza de mãos e 
distanciamento social – devem ser 
mantidos mesmo após a vacinação.

Evite acreditar em notícias falsas. 
São muitas na internet. Informe-se 
em sites confiáveis sobre o tema.

Evite a automedicação. Procure 
sempre a opinião de um médico.



Homenagem

Bem-vindos, novos médicos do HED!

HED forma mais uma turma
de médicos residentes

HED e UCPel formam 
aliança para inovação 

em saúde

O médico hematologista, Dr. Car-
los Roberto Bailon, completou 50 anos 
de serviços prestados ao HED. Regis-
tramos aqui a homenagem e o reco-
nhecimento da Instituição ao trabalho 
do Dr. Bailon, alvo de respeito e admi-
ração por parte dos seus colegas. 

A tradicional Reunião 
de Boas-Vindas aos novos 
médicos do HED ocorreu 
de modo virtual neste ano. 
O encontro, realizado em 
16 de março, apresentou 
os processos institucionais 
bem como as responsabi-
lidades dos profissionais 
credenciados ao Hospital. 

Trinta e cinco novos especialistas 
em onze especialidades compõem a 
nova turma de formandos pelo Pro-
grama de Residência Médica do Hos-
pital Ernesto Dornelles. A formatura 
foi realizada no final de fevereiro no 
formato de gabinete, respeitando as 
medidas de prevenção da Covid-19. 

Os médicos residentes recebe-
ram os certificados de especialistas 
nas áreas de Anestesiologia, Cirur-
gia Geral, Cirurgia Plástica, Clínica 
Médica, Coloproctologia, Gastroen-
terologia, Ginecologia e Obstetrí-
cia, Mastologia, Medicina Intensiva, 
Neurocirurgia, Nutrologia, Oncolo-

O Hospital Ernesto Dornelles, a 
Universidade Católica de Pelotas, o 
Hospital Universitário São Francisco de 
Paula e a empresa Sisqualis firmaram 
uma parceria com foco em inovação 
na área médico-hospitalar. Baseada 
nos pilares de pesquisa, educação, 
inovação e gestão em saúde, a aliança 
tem o objetivo de incentivar e facilitar 
a cooperação, o intercâmbio tecnoló-
gico e científico e o desenvolvimento 
de recursos humanos através de ações 
voltadas à pesquisa e ao desenvolvi-
mento de produtos e serviços. 

O acordo foi firmado em reunião 
virtual com a presença das superin-
tendências médica e administrativa 
do HED, Dr. Ricardo Oronoz Guterres 
e Everton Luiz Meyer Morais, respec-
tivamente, do reitor da UCPel, Dr. José 
Carlos Bachettini Júnior, e do CEO da 
Sisqualis, Dr. Guilherme Sander.

Esta é mais uma aliança firmada 
pelo Centro de Inovação e Tecnologia 
do HED (CITS) com instituições de en-
sino, com a finalidade de impulsionar 
ações inovadoras que possibilitem a 
entrega de serviços de qualidade e 
seguros para a população gaúcha. 
(Fonte: Assessoria de Comunicação e 
Marketing/HED)
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gia Clínica, e Radiologia e Diagnós-
tico por Imagem.  

O HED foi o primeiro hospital 
privado do Rio Grande do Sul a criar 
o Programa de Residência Médica. 
Até o momento, mais de 750 espe-
cialistas já foram formados pela Ins-
tituição.

Fotos Acervo HED



Webinar 
celebra Dia 

Mundial do Rim

Autocuidado e 
autoconhecimento: 
dicas para melhorar 
a qualidade de vida

Podcast Mais Saúde HED 
Câncer de intestino: prevenção e diagnóstico | 
Março Azul

Para marcar o Dia Mundial do Rim, celebrado em 11 de março, o Centro de 
Nefrologia e Diálise do HED realizou o Webinar CND: Doença Renal e Diabetes e 
Centros de Diálise: o Dilema da Qualidade Certificada.

O evento ocorreu de forma online com a participação da gestora médica do 
CND e mestre em nefrologia pela UFRGS, Dra. Cinthia Vieira, do professor de ne-
frologia da FMRP-USP e da Universidade de Araraquara/SP, e presidente da So-
ciedade Brasileira de Nefrologia, Dr. Osvaldo Merege Vieira Neto, e do médico 
nefrologista com MBA em Saúde e Mestrado em Administração pela FGV e Fellow 
da Sociedade Americana de Nefrologia, Dr. José A. Moura Neto.

Quer ter melhor qualidade de vida, com mais bem-estar? O primei-
ro passo é se conhecer e cuidar de si mesmo. A psicóloga Tatiana Galli 
fala sobre esse tema, com sugestões para equilibrar as responsabilida-
des cotidianas com hábitos de cuidado pessoal.

Confira: https://youtu.be/Y2xdIsysVLU.
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VOZ DO
PACIENTE

Hospital preparado e humano
“Agradeço por tudo o que o 

meu filho Cristiano recebeu no 
tratamento contra a Covid. Jamais 
pensei que o Hospital estivesse tão 
preparado para dar um atendimen-
to tão especial, não só profissional, 
mas o mais importante: a dedica-
ção, a humanidade, a preocupação 
com os familiares, dando notícias, 
aquietando os corações dos que, 
em casa, ficaram sofrendo sem po-
der estar ao lado dos seus entes 
queridos. Peço a Deus e seu corpo 
celestial que cubra a todos que aí 
trabalham, arriscando suas vidas 
pelos que estão necessitados, que 
os mantenha abaixo de suas asas, 
derramando suas bênçãos e os ilu-
minando cada vez mais.” Mãe do 
paciente Cristiano Linhares de Me-
nezes Borba

“Agradeço imensamente o 
cuidado que foi dado ao meu pai, 
Eduardo Ramón. Toda a dedica-
ção da equipe de enfermagem do 
10º andar, trabalho realizado com 
delicadeza e zelo; aos médicos Dr. 
Claudio e Dr. Vitor, agradeço por 
todas as tentativas de tratamen-
to e conforto para meu pai. Para 
as equipes de fisioterapia, nutri-
ção, exames, higienização, roupa-
ria – continuem trabalhando com 
empenho e dedicação. Um abraço 
a todos!” Cristina Silveira, filha do 
paciente Eduardo Ramon Silveira 
Mayans

O câncer de intestino é o se-
gundo em número de casos 
no Brasil, conforme o Instituto 
Nacional do Câncer. Para saber 
mais detalhes de prevenção e 
diagnóstico desse tipo de cân-
cer que vem crescendo entre 
pessoas jovens, ouça a gestora 
do Serviço de Coloproctologia, Dra. Marlise Cerato, nesta 
edição do podcast Mais Saúde HED.
Acompanhe aqui: https://bit.ly/podcast_cancerdeintestino.

Cuidado, delicadeza e zelo

https://youtu.be/Y2xdIsysVLU
https://bit.ly/podcast_cancerdeintestino


HRSJ

Desde o ano passado, quando 
a pandemia pelo novo coro-
navírus mudou nossas vidas, o 

Hospital Regional São Jerônimo (HRSJ) 
vem contribuindo incisivamente na 
luta contra a Covid-19 com ações, 
novos processos, ampliação de leitos 
e de equipes, alocação de recursos fi-
nanceiros e muito treinamento focado 
na segurança sanitária para pacientes, 
familiares e colaboradores.

Como afirma o administrador 
João Batista Pozza, “desde o início da 
pandemia abrimos mais 40 leitos e 
contratamos 59 colaboradores. Toda 
a nossa equipe está trabalhando in-
cansavelmente para atender a toda a 
população da Região Carbonífera. Es-
tamos conscientes que todo esse es-
forço vai valer a pena!”

Atualmente, são 20 leitos de UTI 
e 70 leitos clínicos exclusivos para Co-
vid-19, e o HRSJ está com 100% de 
ocupação. A Emergência atende, em 
média, 150 pacientes por dia, sempre 
com todas as medidas de segurança 
sanitária orientadas pelos protocolos 
do Ministério da Saúde.

HRSJ: Ligado à comunidade, 
incansável na pandemia

Mais leitos clínicos e de UTI, equipe ampliada e reconhecimento da população

Segurança e mais estrutura para atendimentos

Apoio da comunidade
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Cerca de 600 testes/mês. Esse é o índice do Laboratório de Análises 
Clínicas do HSRJ, que mostra a grande procura da comunidade da região 
para fazer exames que detectam a presença do coronavírus. O laboratório  
realiza testes sorológicos e o RT-PCR, considerado padrão ouro na identifi-
cação do vírus.  

Muito integrado à comunidade, o HRSJ recebe frequentes 
doações e estímulo dos municípios aos quais atende. Em março, 
os Lions Clube de São Jerônimo e o de General Câmara doaram, 
à instituição, produtos de limpeza e higiene.

Grande procura para testes
que detectam a Covid-19



VERTE | SAÚDE

Beneficiários da Verte|Saúde
contam com atendimento online

Consultas, receituários e requisições de exames online:
cuidando da saúde com segurança e comodidade

A pandemia está alterando a rotina diária, mudou a for-
ma de convívio entre as pessoas e fez com que a saú-
de coletiva fosse colocada em primeiro lugar. Agora é 

necessário realizar um distanciamento social e redobrar todos 
os cuidados quando estiver em locais públicos, como usar a 
máscara e o álcool gel.

A Verte|Saúde, pensando em seus beneficiários e com a 
ajuda da tecnologia, já disponibiliza a teleconsulta, em que é 
possível renovar as receitas e obter orientações diversas.

Os interessados podem agendar sua consulta para o Alô 
Doutor, com as seguintes especialidades: clínico geral e psi-
quiatra; e o Alô Terapias, que conta com os profissionais da 
área da nutrição e da psicologia.

Agendamentos podem ser feitos através do nosso 
WhatsApp (51) 99911-7528, https://bit.ly/whatsvsip, ou pelo 
telefone da Central de Marcação de Consultas (51) 3284.1590.

DIA DA MULHER
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Em 8 de março é comemorado o Dia Internacional 
da Mulher, e para demonstrar a admiração que a opera-
dora possui pelas suas colaboradoras, foram distribuídas 
flores, que buscam trazer o significado de florescer mais 
respeito e igualdade para todas as mulheres do mundo.

   - O atendimento online não funciona.
Mito:  É normal que mudanças de comportamento e de prá-
ticas convencionais gerem um pouco de desconfiança nas 
pessoas. Porém, a telemedicina é uma tendência mundial, 
em alguns casos, é possível apresentar os mesmos resulta-
dos que o atendimento presencial.

   - A telemedicina é um campo restrito.
Mito:  Muitas pessoas acreditam que a telemedicina é limita-
da para algumas áreas. Na verdade a prática é explorada por 
diversos setores da saúde como cardiologia, clínica geral, 
psiquiatria, entre outras.

   - É um serviço caro.
Mito:  Em alguns casos temos a ideia errada de achar que 
a tecnologia encarece os serviços. A telemedicina promove 
economias incomparáveis e isso não se limita apenas a va-
lores financeiros, mas também uma economia de tempo. O 
paciente pode fazer a consulta em qualquer lugar, economi-
zando no deslocamento.

Clique aqui para assistir ao vídeo do nosso atendimento on-
line: http://bit.ly/3t3CKmI

Conheça alguns MITOS sobre
o atendimento online:

https://bit.ly/whatsvsip
http://bit.ly/3t3CKmI


PERGUNTE AO DOUTOR

Dicas para um sono mais tranquilo

Qual o tratamento para alergia ao glúten?

Os benefícios de tempo e qualida-
de de sono são essenciais para melhor 
rendimento diário e se relacionam di-
retamente com qualidade de vida. 
As indicações para uma boa noite de 
sono são simples e eficientes:

1) Exercício físico: realize exercícios 
aeróbicos de intensidade moderada 
como caminhadas/corridas, pular cor-
da, subir e descer escadas, dançar e 
pedalar durante no mínimo 60 minu-
tos, até no máximo 4 horas antes do 
horário de dormir.

2) Relaxamento: sentado com os pés 
no chão, execute dez respirações se-
guidas; deitado contraia e relaxe todos 

Glúten é uma proteína encontrada 
em alguns cereais, como trigo, cevada 
ou centeio, e que tem poucos traços na 
aveia. Alergia a glúten é uma resposta 
do sistema imunológico, uma reação 
exagerada do sistema de defesa, que 
vê essa proteína como agressor. A res-
posta é, em geral, distensão do abdô-
men (inchaço), diarreia, e, em alguns 
casos, até manchas vermelhas na pele. 

Pode, também causar irritação no 
duodeno, que é a parte inicial do in-
testino. É o que se chama de doença 
celíaca. O tratamento é: zero glúten 

os músculos com toda a força possí-
vel por dez vezes consecutivas; realize 
massagens corporais  antes de dormir.

3) Sem ruídos no quarto: desligue tele-
visão, rádio e celular.

4) Cronograma de sono: mantenha o 
mesmo horário para dormir e acordar.

5) Sem sonecas: evite dormir durante 
o dia, mesmo que por pouco tempo.

6) Cafeína: Evite bebidas com cafeína 
por pelo menos 6 horas antes de ir 
dormir. 

Lembre-se: Uma boa noite de sono 
é imprescindível para limpar o sistema 
neurológico e para uma boa saúde físi-
ca e mental.

“Estou com muitas preocupações, e não consigo dormir direito.

Existem técnicas para dormir melhor?” Antonio – Porto Alegre

“Tenho me sentido inchada após comer, e ouvi falar que pode ser alergia ao 
glúten. Gostaria de mais informações sobre isso.” Vanda, Canoas

Para enviar sua pergunta, é só clicar aqui 
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Psicóloga Andressa
Hermes Pereira

Responsável pela área de
Neuropsicologia do HED

Foto Acervo pessoal

Dr. Paulo Henkin

Médico nutrólogo, gestor do 
Serviço de Nutrologia do HED

Foto Acervo pessoal

na alimentação. O caso é que o glúten 
está muito presente na nossa vida: pão, 
biscoitos, sorvetes, cerveja, bolos. 

O diagnóstico mais preciso é obti-
do via endoscopia digestiva alta, e exa-
me de sangue, o qual identifica a imu-
noglobulina específica para essa alergia. 
Pela legislação, rótulos de produtos 
alimentares são obrigados a informar a 
presença de glúten, ou traços dele. As-
sim, o ideal é procurar um médico es-
pecialista para diagnóstico e indicação 
de alimentos, evitando desnutrição pelo 
corte excessivo de nutrientes. 

https://forms.gle/oeijwBznHtCQUYXq9


PARCEIRO
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O VITTA – Centro Avançado de 
Radioterapia traz para o HED e 
para o Rio Grande do Sul um 

exclusivo sistema de tratamento com 
inúmeros benefícios ao paciente. A “do-
simetria in vivo baseada em Epid” garan-
te que a dose de radiação administrada 
siga exatamente o planejamento deter-
minado pelo médico radio-oncologista 
e pelo físico médico. Assim, a dose de 
radiação prescrita, e o local exato do 
tratamento são atingidos em minúcias, 
aumentando a eficiência do tratamento 
e protegendo órgãos sadios que estão 
próximos ao local a ser tratado.

Como explica o Dr. Fabrício Lima, 
físico médico do VITTA, “é uma tec-
nologia norte-americana acoplada ao 
Acelerador Linear Versa HD que per-
mite acompanhamento em tempo real 
de que todos os parâmetros plane-
jados para cada procedimento estão 
adequados”.

Dr. Fabricio Lima 
ressalta benefícios 
ao paciente

Sistema exclusivo do VITTA
garante precisão no tratamento

Fotos Acervo Vitta

Tecnologia, equipes qualificadas e acolhimento diferenciam o serviço

Seguindo protocolos internacionais, o planejamento de 
cada tratamento é individual. Como explica o Dr. Fabrício, 
“analisamos todos os parâmetros: a localização do tumor, a 
histologia- são as características celulares da lesão, se ainda 
está em fase precoce ou mais avançado, e também as carac-
terísticas anatômicas e metabólicas de cada paciente”. Base-
ados nisso, são definidos, então, os parâmetros de dosagem 
de radiação e abrangência de local para o procedimento, 
trazendo segurança para a equipe e para o paciente. 

A dosimetria in vivo pode ser usada em qualquer trata-
mento de radioterapia, mesmo em casos mais complexos. 

Aliás, esclarece o Dr. Fabrício que a equipe envolvida rece-
beu treinamento específico para essa técnica, ministrado por 
especialistas norte-americanos. “Além disso, é um procedi-
mento que é obrigatório em países europeus, e essa é uma 
tendência mundial que logo chegará ao Brasil”, acrescenta.

A equipe especializada, formada por um radio-oncolo-
gista, dois físicos médicos, um dosimetrista, um enfermeiro e 
quatro técnicos em radiologia,  representa a cultura do VITTA, 
implantada por seu diretor, Prof. Dr. Gilberto Schwartsmann: 
diferencial de atendimento humanizado e acolhedor, sempre 
com muita atenção, dedicação e cuidado ao paciente.

Tratamento individualizado e humanizado
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SOBRE A REVISTA

Conteúdos sobre prevenção e 
tratamento da saúde, ampliados 
com links para internet. Digital e 
impressa. 4 edições: outono, in-
verno, primavera e verão.

QUEM LÊ

Distribuída para pacientes, mé-
dicos, colaboradores, planos de 
saúde, instituições, comunida-
de e em todas as redes sociais 
do HED.

Fale conosco para divulgar seu serviço para este público qualificado.

http://Api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5551991169409&text=Divulgue%20seu%20serviço%20na%20revista. %20Saiba%20mais%20
mailto:adri.amaros%40gmail.com?subject=


ENCONTRE AQUI. 
Exames de diagnóstico e tratamentos 

em único lugar, no HED.
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Análises Clínicas 
LABORATÓRIO DO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
Térreo do prédio 2 - (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

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

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

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

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

Ortopedia
HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
Térreo, área externa - (51) 3217.8455

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

Raios X
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
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Informações e serviços, acesse hed.com.br

http://www.laboratoriogeyer.com.br/
http://cinecors.com.br
http://sidiltda.com.br
http://sidiltda.com.br
http://nuclimagem.com.br
http://sulvision.com.br
http://vittaradio.com.br
http://sidiltda.com.br
http://hed.com.br
http://hed.com.br
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