Os “novos” idosos:
conectados com a vida
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mas ﬁque atento ao que consome

Alimentação

Editorial

Gorduras: combustível para o corpo,

Novidades, eventos
e informação
A diversidade de ações, eventos, treinamentos e seminários técnicos que incentivam a qualiﬁcação e valorizam o saber cientíﬁco

Desospitalização segura

A relação das gorduras com a saúde
já é estudada há pelo menos 50 anos,
e algumas das conclusões indicam que,
além de darem sabor aos alimentos,
fornecem uma parte importante da
energia que precisamos diariamente e
ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, K e D.
Porém, é essencial sabermos identiﬁcar
as que têm essa função positiva e as
que devem ser evitadas.

Atividades HED

que as gorduras podem ser de origem vegetal – os cha-

faz parte do cotidiano de trabalho da Associação dos Funcionários
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – Afpergs, por meio de
suas instituições hospitalares e de sua operadora Verte|Saúde. Esta
ﬁlosoﬁa de apoiar o desenvolvimento humano e proﬁssional com
permanentes atividades de atualização e aprendizado ganha reper-
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cussão com os eventos descritos nesta edição da Revista Saúde.

Idosos em conexão
com a vida

A publicação traz, também, importantes informações sobre a interação do Hospital Ernesto Dornelles com a comunidade, através
de eventos como a ação de combate ao tabagismo – estimulando a
adoção de hábitos de vida mais saudáveis – e também a ação social
desenvolvida junto à SPAAN – Sociedade
Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados, exemplo de voluntariado e amor
ao próximo.
E, nesta edição, uma novidade: a Re-

A Revista Saúde traz
uma novidade nesta
edição: o lançamento
do Guia de Serviços

vista Saúde lança uma página especial
com o Guia de Serviços de Diagnóstico
e Tratamento do HED, com todos os contatos atualizados e localização dos serviços de diagnóstico e tratamento da instituição, fa-
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Gorduras: veja qual é a
melhor para a saúde

25 anos da Cinecors
Guia de Serviços

saturadas, que são sólidas em temperatura ambiente,
como a banha, manteiga e as das carnes. Já as de origem vegetal são insaturadas, com exceção da gordura
de côco, que, apesar de ter origem vegetal, é sólida
e, portanto, saturada.” Nos anos 1950, a indústria de
alimentos desenvolveu uma técnica de processamento do óleo vegetal, a hidrogenação, que transformou o
óleo em pasta (margarinas). Esta é a gordura que deve
ser evitada, como esclarece o médico: “É a chamada
gordura ‘trans’, que aumenta em três vezes o risco de
infarto, pois aumenta o colesterol ruim e reduz o bom”,
assegura.

O médico nutrólogo Paulo Francisco Henkin explica
mados “óleos”, como os de milho, arroz, oliva, girassol, soja, entre outros – e de origem animal, como as
das carnes, leite e derivados. “Estas são as gorduras

cilitando o rápido acesso dos clientes/pacientes a todos os serviços
médicos necessários.
É mais uma iniciativa de comunicação e informação para o nosso
público, valorizando a qualidade técnica e assistencial de nossas
instituições e serviços parceiros.



Por isso ﬁque atento: leia sempre os rótulos
dos alimentos, evitando o consumo de gordura
vegetal hidrogenada (presente em margarinas,
alguns pães, biscoitos, massas, sorvetes e
produtos de confeitaria). Quando estiver escrito

Decio Francisco Scaravaglioni

somente gordura vegetal, deve estar indicada,

Diretor-Presidente da Afpergs

também, a origem desta gordura – se de côco,
palma ou cacau, nestes casos, sem problemas.

revistasaude@hed.com.br
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As gorduras vegetais, por sua vez, são
 divididas
em dois grupos: mono e poli-insaturadas. Uma alimentação balanceada
deve conter 1/3 de cada tipo de gordura, por
exemplo: carne, leite e derivados (gordura
animal), azeite de oliva (óleo vegetal
monoinsaturado) e óleo de milho ou girassol,
nozes e castanhas (óleo vegetal poli-insaturado).
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A interação do Hospital Ernesto Dornelles com a comunidade ganhou novo
incentivo por meio do Pró-Saúde Social,
que, ao implantar o Projeto de Voluntariado, levou solidariedade, alegria, arte
e doações à SPAAN – Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados.
O objetivo, segundo a Presidente da Comissão Pró-Saúde e coordenadora da
Assessoria de Comunicação e Marketing
do hospital, Daiane Wolk, é intensiﬁcar
o relacionamento com os públicos interno e externo, através de ações que promovam a saúde física e mental.

O Programa ComVida da Verte|Saúde, em parceria

mental, saúde do trabalhador e as vantagens da tera-

com a Assessoria de Qualidade de Vida-PMPA, reali-

pia ocupacional na prevenção e tratamento do estres-

zou, no dia 20 de julho, a 5ª edição do Viva Mais.

se. Os servidores presentes puderam tirar dúvidas e

A palestra, ministrada pela terapeuta ocupacional
Tatiana Francisco Zanella, abordou temas como saúde

trocar experiências sobre situações de estresse vividas
no trabalho.

Projeto de Treinamento e Capacitação Continuada foca na qualiﬁcação de serviços

“A SPAAN foi a instituição selecionada devido ao
seu papel na sociedade porto-alegrense, pois é uma
das maiores casas de acolhida de idosos da capital

campanha de doação de alimentos, a qual mobilizou

gaúcha. Hoje, conta com 150 vagas, das quais 120

os colaboradores da instituição.
Dezessete idosas participaram ativamente da con-

estão ocupadas”.

Saúde mental é tema de
evento junto à Prefeitura
Municipal de Porto Alegre

Afpergs

HED Pró-Saúde
Social

HED e SPAAN: parceria de ação voluntária e social

Com esta iniciativa, o Grupo de Voluntariado ob-

fecção artesanal de vasos de ﬂores, exercitando suas

jetiva auxiliar no desenvolvimento de uma velhice

habilidades criativas em arranjos com argila, laços e

digna aos idosos da SPAAN, relata Daiane. Foram re-

ﬂores artiﬁciais. Cada uma ﬁcou com o seu, como

alizadas ações de expressão artística e também uma

lembrança desse belo momento de solidariedade.

Com o compromisso de melhor acolher

Enfermagem e em Segurança do Trabalho

seus beneﬁciários, a Verte|Saúde promove

Karine Ferreira de Almeida, enfatizou a im-

treinamentos neste trimestre. Os encon-

portância do uso, manutenção e armazena-

tros mobilizaram as equipes de trabalho,

mento de EPIs, evitando, assim, acidentes

buscando identiﬁcar, com agilidade e sa-

e prolongando a durabilidade dos mesmos.

tisfação, as necessidades de seus clientes.

• 10 e 11 de agosto – Treinamento Aco-

A programação das ações pode ser confe-

lhimento Humanizado, apresentado pela

rida junto à Comunicação e Marketing da

publicitária Tatiane Berton, buscando re-

operadora.

ceber o beneﬁciário, desde a chegada à

• 27 de julho – Dia Nacional de Prevenção

instituição, como em todas as etapas até

de Acidentes de Trabalho – Treinamento

o seu tratamento, de forma proﬁssional e

de uso de EPI, ministrado pela Técnica em

acolhedora.

Campanha para arrecadar
alimentos
A partir dessa convivência, e conhecendo melhor as
demandas da SPAAN, o Grupo de Voluntariado logo partiu
para mais uma ação: planejou uma campanha para arrecadar mantimentos como leite, café e bolachas. Desenvolvida junto aos colaboradores do hospital, através de
motivadoras peças gráﬁcas, a campanha teve resultado
de sucesso: em um mês, foram doados à SPAAN 78 litros
de leite, 52 pacotes de bolacha, 31 caixas de café, 11
quilos de arroz e 10 quilos de mantimentos variados.
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Agradecimentos
“Gostaria, como familiar, de agradecer a toda a equipe de enfermagem, desde a internação da minha
mãe Ilda Fogaça na Emergência, até
a CTI do 8º andar e UTI do 2º andar.
Além de proﬁssionais, são humanos,
prestando um atendimento dedicado.
Só tenho elogios e agradecimentos
pelo excelente atendimento. Agradeço, também, ao pessoal da segurança, sempre educados e solícitos.
Enﬁm, muito obrigado a todos os funcionários do HED, em especial ao Dr.
Maurício Mello Roux Leite, que assistiu, de maneira proﬁssional e humana, a minha mãe nesse período.”

Cuidados após a alta

também são foco de atenção do HED

Nota 10
“Pela primeira vez, minha mãe
Carmen Philipp ﬁcou internada no
HED, e ﬁquei impressionada com a
rapidez do atendimento na Emergência, nota 10! O quarto é muito bom,
e o serviço de enfermagem é excelente, tudo é muito prático e rápido.
Minha mãe tem 93 anos, está ﬁcando difícil, mas sei que ela está muito
bem no HED.”
Ingrid Guilhermina Wiethaeuper UNIMED-Rio
Cartas enviadas ao Serviço de Apoio
ao Cliente – SAC – sac@hed.com.br Fone: (51) 3217-8500
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Ao contrário do que muita gente pensa, a urologia trata
de homens e também de mulheres. “Como especialidade que

“Gostaria de saber como surgem as

cuida do aparelho urinário, incluindo rins e bexiga, a urologia

doenças autoimunes e qual é o trata-

internação e abrange também o período de alta e pós-

também atende mulheres”, relata o urologista Alexei Eduardo

mento?”

-alta. Por praticar a ﬁlosoﬁa de acolhimento e humani-

Gobbi. “A especiﬁcidade para ho-

zação, o Hospital Ernesto Dornelles dedica atenção e

mens se refere à abrangência da

cuidado em todas as fases, incluindo a

especialidade, que também é fo-

continuidade do tratamento e conva-

cada em doenças dos órgãos geni-

lescência, mesmo fora da instituição.

tais masculinos” explica.

Por isso, instituiu o Grupo de Desospi-

De acordo com o urologista,

talização Segura – Acolhimento ao Cui-

a amplitude das campanhas de

dador, o qual fornece orientação e au-

conscientização em saúde tem

xílio para cuidadores e familiares para

tornado as pessoas mais atentas

melhor adaptação após a internação.

quanto às medidas de prevenção

A coordenadora do Grupo, enfermei-

Grande conﬁança

Luciane Nolasco – UNIMED

Doenças autoimunes

Assistência integral e de qualidade aos clientes/pa-

René Cabrales

Enfermeiras
Eliane
Antoniazzi e
Elizandra de
Oliveira

Quero Saber

cientes, familiares e cuidadores transcende a fase de

Pedro Fogaça e família – IPERGS

“Agradeço a todos que, de alguma
maneira, nos orientaram, auxiliaram,
e nos cuidaram tão bem. Nos sentimos muito bem no HED. O principal
é que nossa joia vai ﬁcar aqui por
algum tempo e temos grande conﬁança nas pessoas/proﬁssionais que
estão cuidando dela. Mais uma vez,
agradeço de coração a todos, desde
os seguranças até os médicos.”

Urologia para todos

Ana Luiza, Porto Alegre
É considerado doença autoimune
qualquer fenômeno que envolva a autoimunidade. Isto é, quando a pessoa
tem uma predisposição genética, e é
exposta a fatores ambientais como
infecções, produtos químicos, ou até
mesmo luz solar em excesso, pode desencadear o processo. O caso é que não
se sabe exatamente o ponto em que a

e controle das doenças, inclusive

doença autoimune começa. Dessa for-

ra Eliane da Costa Antoniazzi, esclarece

do aparelho urinário. “É importante porque a detecção precoce

ma, estimular a imunidade com ali-

que “o conceito de acolhimento é uma

é o segredo, principalmente nos casos de câncer de próstata,

mentação saudável, exercícios físicos,

tendência mundial do setor hospitalar,

que são assintomáticos no início.”

ter um bom sono e saber lidar com o

com foco na recuperação e qualidade de vida do cliente/

Por isso, ﬁque atento: diﬁculdade para urinar, ardências,

paciente, e o momento de sair do hospital é delicado.

sangramentos e incontinência urinária são sintomas que não

Assim, o objetivo do Grupo é acolher, informar e orien-

devem ser ignorados, para homens e mulheres, pois podem in-

tar o familiar/cuidador quanto aos diversos aspectos da

dicar alguma disfunção do sistema urinário. “E mais: infecções

assistência em casa, para os casos de menor complexi-

urinárias recorrentes são sempre um sinal de alerta”, assegura

dade, mas que requerem certa continuidade no trata-

Gobbi. Ele ressalta, ainda, que um dos problemas mais fre-

mento”, observa.

quentes são os cálculos urinários, os quais podem se localizar

O Grupo é multidisciplinar, incluindo gestor médico

nos rins, na bexiga ou nos ureteres, salientando que “o HED

e proﬁssionais de enfermagem, assistência social, nu-

tem toda a tecnologia e estrutura para tratamento endoscópico

trição, ﬁsioterapia e psicologia. Foca nas orientações

com laser nestes casos”.

estresse é o ideal.
As doenças autoimunes podem ser
sistêmicas (atingir todo o tipo de estrutura do corpo), como o lúpus, ou atingir órgãos especíﬁcos, como a tireoidite
autoimune. Os sintomas são vários:
desconforto em algum órgão especíﬁco, fadiga, febre baixa, ínguas, perda
de cabelo. Na prática, quando a pessoa
sente que algo não está bem, então o
melhor é procurar um médico.

práticas, quanto a dietas enterais e por sonda, adminis-

O tratamento é individual, depende

tração de medicamentos, limpeza, higiene e prevenção

de cada caso. Porém, é importante re-

de lesões.
A supervisora da enfermagem nas unidades de internação, enfermeira Elizandra Borba de Oliveira, acrescenta: “Toda situação de enfermidade muda a rotina
da família, e o Grupo auxilia nessa nova dinâmica, e
também orienta a como montar uma estrutura e uma
rede de cuidados em casa”.
O trabalho do Grupo de Desospitalização Segura está
à disposição dos familiares, tendo publicado o “Manual
do Cuidador”, que está à disposição dos familiares, dando dicas e orientações de uma internação segura.

Para manter saudável o aparelho urinário,
feminino e masculino, observe estas dicas:

gistrar que o fundamental é identiﬁcar e

• Faça avaliações clínicas periódicas e pratique atividades

vida normal, desde que haja acompa-

físicas regularmente;
• Reduza o consumo de sal e açúcar;
• Beba pelo menos 2 litros de água por dia (não vale
refrigerante, nem sucos adoçados);
• Para os homens, exames regulares a partir dos 50 anos,
exceto quando houver casos de câncer de próstata na
família: para estes, os exames devem iniciar aos 40 anos.

Saúde

Acolhimento

Clientes Hed

diagnosticar para que a doença tenha o
manejo adequado. É possível levar uma
nhamento e o tratamento especíﬁco.
Dr. Odirlei André Monticielo, reumatologista
- 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

Longevidade positiva: atitude,
atividade e muita vontade de viver

ser chamados de idosos. No Brasil, são
quase 26 milhões, segundo o IBGE.
Os estados com as maiores proporções de idosos são o Rio de Janeiro
(17,4% da população) e o Rio Grande
do Sul (17,3%).
Se, oﬁcialmente, ganham a denominação de “idosos”, por outro lado, hoje,
adotam um estilo de vida praticamente
impensável há três ou quatro décadas.
Preocupados com a saúde e com a qualidade de vida no processo de envelhecimento,
tentam chegar o mais longe possível, beneﬁciando-se dos avanços da medicina, da
amplitude da informação, e, principalmente, de suas próprias decisões em adotar um
estilo de viver mais ativo, participativo e
interativo com o mundo ao redor e a vida
contemporânea.
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estimulando a atividade cerebral e física”. Por sua experiência clínica,
assegura que “estão mais conscientes da importância de hábitos saudáveis para a manutenção da saúde, física, mental e social”.
Esta tomada de atitude também é reconhecida pelo geriatra Irajá

nos acontecimentos, acompanha a evolução da medicina, da tecnologia, e, principalmente, aceita que, para ter mais disposição, precisa
ter saúde e interesse no mundo ao redor”. Ele cita a popularização de
grupos e espaços de convivência como fundamentais: “A socialização
é vital para o idoso”, garante. Por sua vez, a ﬁsioterapeuta Clarissa
Leães ressalta que “os idosos ajudaram a mudar o conceito de academia. Hoje, são um dos grupos mais ativos, que buscam na atividade
física a resistência para realizar as tarefas cotidianas, o que traz bem-estar e independência”.
Instituto de Longevidade Mongeral Aegon publicou
 emOseu
blog uma pesquisa nacional realizada pelo

Qual é o segredo?

chegam aos 60 anos. Para a Organização
ceira idade, quando, oﬁcialmente, podem

Para o neurologista Miguel Domingos Muratore, “os idosos estão
mais interessados em usufruir a vida, mantendo conexões sociais,

vezes, adiou por anos”, aﬁrma. “Hoje, tem um perﬁl mais interessado

A cada ano, cerca de 650 mil brasileiros
Mundial da Saúde, é aí que começa a ter-

Estímulo e conexões

Heckmann: “O idoso está se permitindo usufruir de coisas que, às

A imagem do idoso que ﬁca em casa,
de pijama, sentado no sofá em contagem regressiva é, deﬁnitivamente, coisa
do passado. A crescente população com
60 anos ou mais, atualmente, é ativa,
conectada nas redes sociais, interage,
pratica atividades físicas, é informada,
opina, passeia, se diverte, tem grupos de
amigos, consome e produz. Enﬁm, ocupa espaço cada vez maior na sociedade,
como importante segmento de mercado,
e se dedica a buscar – e praticar
– qualidade no envelhecimento.

Aos 81 anos, Marjorie Pirassinunga

publicitário Martin Henkel, cofundador da consultoria
SeniorLab., com mais de 500 idosos que usam

Gostar de viver parece ser o segredo. Madalena Liess,

Facebook . As conclusões indicam que a nova

levanta cedo, vai para a academia

76 anos, e Maria das Graças Azevedo de Gusmão, 67 anos,

e faz musculação e alongamen-

concordam: “Temos sempre que agradecer e valorizar o

to. Ainda antes do almoço, dá

que é bom”, asseguram. Elas fazem alongamento e cami-

uma olhada no Facebook e nos

nhadas orientadas, e Maria das Graças também faz dan-

e-mails, depois é hora das ta-

ça cigana no Viva Club – Maturidade e Lazer, espaço de

refas da casa, ver o extrato do

atividades físicas e convivência para a terceira idade, e

banco e pagar contas. Durante a

garantem que o importante é “se mexer, ter mente ativa

tarde, não dispensa um bom livro e as

e bom humor”. Participantes dos passeios e das atividades

palavras cruzadas, que faz desde jovem, um hábito de déca-

em grupo do Viva Club, admitem que os exames e cuida-

das. Acompanhou a Olimpíada de perto e agora se prepara

dos com a saúde são muito importantes, principalmente

Dicas para ser idoso ativo: manter peso
 adequado,
alimentação saudável, tomar sol

para escolher o prefeito da cidade, sempre atualizada pelo

Madalena, que tem problemas cardía-

15 minutos por dia, tratar os dentes, cuidar

noticiário. No verão passado, viajou a Natal (RN), e para o

cos. Sempre a postos nos grupos

próximo quer ir a Búzios, no Rio de Janeiro. Para quem se

de amigos do WhatsApp, são

espanta de saber que passa pelo menos dez dias do mês

unânimes em aﬁrmar que a

no sítio, que vai ao teatro, eventos e praia, ela responde:
“Temos que estar atualizados, velho que ﬁca alienado acaba
ﬁcando doente”. Porém, não descuida dos exames de rotina
e reconhece: “O importante é ter gosto pela vida, aprender
coisas novas e saber que se tem limites naturais da idade”.

René Cabrales

Vida Total

abrangente de saúde e vida!

interação com ﬁlhos e netos
é bem melhor porque se sentem bem, são ativas, atualizadas e cheias de energia.

terceira idade é hiperconectada: 83% acessam
a internet todos os dias e ﬁcam online por,
em média, 57 minutos; 62% possuem
smartphone, 44%, notebook, 36%,
desktop, e 30%, tablet; 89% têm
e utilizam WhatsApp; e 49% fazem
compras pela rede.

da audição e visão, desaﬁar a mente, sair
da rotina, e ter convivência social.



Exercícios: hidroginástica, caminhada
diária de 20 minutos, ioga, pilates,
alongamento e musculação –
sempre com avaliação médica e
acompanhamento de orientador físico.
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O cigarro é um dos maiores inimigos da saúde. Segundo o Ministério da Saúde (MS), estudos evidenciam
que o consumo de derivados do tabaco pode causar
quase 50 tipos de doenças diferentes. Está comprovado que o tabagismo é responsável por 25% das mortes por angina e infarto do miocárdio, 90% dos casos
de câncer no pulmão, 25% das doenças vasculares
(entre elas, derrame cerebral) e 30% das mortes decorrentes de outros tipos de câncer (de boca, laringe,
faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo de útero, leucemia).
E mais: outras doenças que podem ter seu risco
de ocorrência aumentado por causa do fumo incluem
hipertensão, aneurismas arteriais, úlcera do aparelho
digestivo, infecções respiratórias, trombose vascular,

O HED aderiu à 7ª Campanha do Agasalho do

osteoporose, catarata, impotência sexual no homem,

Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Ale-

infertilidade na mulher, menopausa precoce, complica-

gre, recebendo doações de roupas, calçados e

ções na gravidez, entre outras.

cobertores. Participe desta campanha de ajuda
e solidariedade!

Campanhas e legislação
O dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao
Fumo, e a data cresce em signiﬁcado se considerarmos
que Porto Alegre é a capital com o maior número de
fumantes do país: “Dados do Vigitel 2015 – Vigilância
dos Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico do MS indicam que 14,9% da
população de Porto Alegre é fumante, contra Salvador
(BA) e São Luís (MA), com menos de 5%, as capitais
com menor número de fumantes”, explica a pneumologista Juliana Fernandes, do Grupo de Combate ao
Tabagismo do Hospital Ernesto Dornelles.
No entanto, a população fumante vem reduzindo a

René Cabrales

Campanha do Agasalho

Atividades HED

Atividades HED

HED na luta contra o tabagismo

René Cabrales

cada ano, devido a uma legislação mais rígida e também pelas campanhas de informação e conscientização. Sempre atuante e interativo com a comunidade,

Colaboradores
homenageados
Os colaboradores do HED que completaram 10, 20
e 30 anos de trabalho foram homenageados no evento que comemorou os 54 anos da instituição, no dia 30
de junho. Parabéns ao Hospital Ernesto Dornelles e aos
colaboradores, por sua dedicada atuação pela saúde e
qualidade de vida!

Memória

o HED participa ativamente desta mobilização nacional
por uma vida sem tabaco, por meio de eventos ex-

“Em busca da memória

ternos e internos, e também, pela ação do Grupo de

conﬁável” foi o tema da pa-

Combate ao Tabagismo.

lestra proferida pelo neurologista Miguel Domingos

Vencendo o cigarro
Reunindo médicos, psicólogos, ﬁsioterapeuta, nu-

Muratore, que lotou o anﬁteatro Bruno Marsiaj em 16
de agosto.

Fórum de Coloproctologia
O III Fórum de Coloproctologia foi realizado no dia
20 de agosto, no anﬁteatro Bruno Marsiaj, do HED,
reunindo especialistas de instituições gaúchas e de
outros estados. Os temas

René Cabrales

abordaram os mais avançados

procedimentos

na

especialidade. O evento foi
organizado pela Associação
Gaúcha de Coloproctologia
e Serviço de Coloproctologia
da instituição.

tricionista, enfermeira e assistente social, o Grupo
incentiva e apoia quem quer ter uma vida mais saudável e disposta, livre do vício do cigarro. A equipe
multidisciplinar abrange todos os aspectos dessa decisão – que nem sempre é fácil, mas extremamente
compensadora. Exercícios físicos, alimentação balanceada, apoio psicológico, acompanhamento méRené Cabrales

dico e troca de experiências com outros participantes
ajudam muito a quem faz essa opção pela vida e
pela saúde. Mais informações pelo fone (51)3217No Dia Nacional de Combate ao Fumo, ação motivadora
para largar o cigarro nas dependências do HED, com
atividades físicas e material informativo.
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2002 ou no SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, no térreo da instituição.
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Jornada de Terapia
Intensiva

O HED sediou, em julho, a XVII Atividade Cientíﬁca
Conjunta da Sociedade de Cirurgia Geral do Rio Grande do Sul e Colégio Brasileiro de Cirurgiões, importante
evento de atualização na especialidade.

de Terapia Intensiva reuniu, em
julho, no anﬁteatro Bruno Marsiaj, proﬁssionais médicos, de
Enfermagem, Farmácia, Fisiote-

Mentes Abertas

rapia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Psicologia e Direito, que deba-

A equipe de Neurorreabilitação

A II Jornada Multidisciplinar

promove,

sempre

na primeira terça-feira de
cada mês, o encontro Mentes Abertas, o qual reúne
pacientes que realizam procedimentos

teram os diversos aspectos do
atendimento intensivo.

Doar sangue é doar vida
O Banco de Sangue do HED está precisando de doa-

neurocirúrgicos

ções para manter o estoque necessário para o atendi-

para troca de experiências.

mento que salva muitas vidas. Lembre-se que não há

Os encontros são gratuitos e

substituto para sangue, por isso

também abertos a familiares.

a sua doação é tão importante.

Os próximos serão nos dias 4

O Banco de Sangue é gerencia-

de outubro, 1º de novembro

do pelo Laboratório Marques Pe-

e 6 de dezembro, das 10h30

reira, que recebe as doações de

às 12 horas, no anﬁteatro

segunda a sexta-feira, das 8 às

Bruno Marsiaj.

14 horas, e aos sábados, das 7 às
12 horas. Mais informações pelo
fone (51) 3311-8473.

competência técnica e alta eﬁciência tecnológica
A cultura de valorização do saber cientíﬁco aliada à

Atualmente, o serviço é informatizado, com banco

tecnologia de ponta vem norteando a atuação da Ci-

de dados e acesso à Internet, facilitando as informa-

necors Cardiologia desde sua fundação, em agosto de

ções aos médicos solicitantes. “Nosso sistema permite

1991. Os médicos fundadores, Aldo Fernando Somavilla

acesso aos laudos de exames, consultas e intercâmbio

Duarte, Carlos Roberto Cardoso, Clacir Staudt, La Hore

com outros centros. Os laudos são instantâneos, e o

Correa Rodrigues, Luis Maria Yordi e Vasco Morosini Mil-

paciente pode dispor de

ler, compartilhavam a visão de criar um serviço diferen-

um CD-ROM com grava-

ciado, especializado em cardiologia intervencionista. “O

ção do seu exame”, asse-

grupo de fundadores atendia a todos os hospitais da

gura o cardiologista Aldo

cidade, até que se estabeleceram, primeiramente, na

Fernando Somavilla Du-

Santa Casa e, depois, no Hospital Ernesto Dornelles”,

arte, também do grupo

lembra o cardiologista La Hore, ressaltando que “o ob-

fundador.

jetivo era criar um grupo especializado na realização de

O serviço de cardiolo-

procedimentos diagnósticos e terapêuticos nesta área

gia intervencionista Cine-

da cardiologia”.

cors está instalado no 8°

René Cabrales

Em 1997, a Cinecors iniciou a parceria com o HED,

andar do HED, ao lado do

bastante celebrada, pois garantiu à população de Porto

CTI e próximo ao bloco

Alegre o acesso a equipamentos de última geração: “O

cirúrgico. A Cinecors e o

serviço contava, na época, com o único equipamento

HED apresentam perfeita integração com os diversos

digital do Rio Grande do Sul para aquisição de imagens

serviços do hospital, como ambulatório, emergência,

de alta qualidade. Isso tornou os procedimentos mais

ergometria, ecocardiograﬁa, medicina nuclear, tomo-

seguros e com maior eﬁciência e rapidez”, recorda a

graﬁa helicoidal, ressonância magnética e cirurgia car-

cardiologista Clacir Staudt.

diovascular. “Por isso, todos os procedimentos de alta
complexidade podem ser realizados com eﬁciência e

Médicos em Ação
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Cinecors: há 25 anos, referência em

Serviço

Atividades HED

Atividade Cientíﬁca
Conjunta

• O reumatologista Jorge Rena-

crutamento de participantes para

• O neurologista Miguel Domin-

to Dib participou, em junho, do

pesquisa clínica que avalia novo

gos Muratore participou, em ju-

Congresso Europeu de Reumato-

medicamento para o tratamento

lho, no Canadá, do AAICAD 2016,

logia, na Inglaterra, que reuniu

de anemia em pacientes renais

maior encontro mundial sobre

especialistas internacionais.

crônicos. A Unidade de Pesquisa

doença de Alzheimer.

• A nefrologista Cinthia Kruger

do HED participa dessa pesquisa

• O anestesiologista Airton Ba-

Sobral Vieira e a coordenadora de

através do Serviço de Nefrologia,

gatini participou, como palestran-

estudos clínicos Luiza Andrighet-

e é um dos centros com maior se-

te, do Hospital Med – 4ª Feira de

to participaram, em junho, de

leção de pacientes na pesquisa.

Produtos, Equipamentos, Serviços

encontro internacional, nos Esta-

Esta visa atingir 2.600 pacientes

e Tecnologia para Hospitais, Labo-

dos Unidos, que debateu impor-

em mais de 400 hospitais, no

ratórios, Farmácias e Clínicas, re-

tantes questões referentes ao re-

mundo todo.

alizado em Recife, em agosto.



Hoje, o grupo de sócios-diretores
da Cinecors é composto pelos médicos
cardiologistas Aldo Fernando Somavilla
Duarte, Cristiano de Oliveira Cardoso,
Clacir Staudt e La Hore Correa
Rodrigues.

Cinecors Cardiologia é o serviço privado
 deAhemodinâmica
mais antigo do RS.

 de neurorradiologia e radiologia

Presta, também, apoio aos procedimentos

intervencionista de alta complexidade.

segurança aos pacientes que utilizam nossas instalações”, garante o diretor técnico do serviço, cardiologista Cristiano Cardoso, adiantando que “o objetivo nos
próximos anos é consolidar a Cinecors como centro de
referência com alta eﬁciência tecnológica e competência técnica”.

É responsável por várias inovações:
 contou
com o primeiro equipamento digital
do sul do Brasil, foi o primeiro serviço com
tecnologia de rotablator, e, junto com
o HED, foi pioneiro em Porto Alegre na
implantação de stent bioabsorvível.
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Com 16 anos de atuação, o Grupo Novo Peso já realizou mais de mil cirurgias bariátricas, sendo um dos
mais conceituados serviços de Cirurgia Bariátrica no
Rio Grande do Sul.
A cirurgia bariátrica apresenta excelentes resultados
na perda de peso em pacientes com obesidade mórbida: de 40 a 70% do excesso de peso. A obesidade

é uma patologia que apresenta uma série de doenças
relacionadas, como diabetes e hipertensão, tornando os
obesos pacientes de alto risco. Assim, uma avaliação
cuidadosa e uma seleção adequada dos pacientes são
vitais para gerar um excelente resultado.
O programa de cirurgia bariátrica Novo Peso envolve
uma equipe de experientes proﬁssionais, composta por
cirurgiões, cardiologistas, nutricionistas e psicólogos.
Após a realização de detalhados exames, os riscos
cirúrgicos são cuidadosamente ponderados, visando
otimizar os potenciais benefícios para cada paciente.
Para aqueles que não se qualiﬁcam para a cirurgia,
o programa de gerenciamento de peso do grupo Novo
Peso oferece orientação clínica, dietética e psicológica.

Encontre o serviço

Cirurgião bariátrico Lucas Nascimento dos Santos e
cirurgião bariátrico Vicente Antonio Susin, diretor do Novo
Peso e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica.

Localização: HED – Ambulatório sala 45 e no 4º
andar – Serviço de Cirurgia Bariátrica
Fones: (51) 3221-5948 / 3217-8424 / 3072-0220
Site www.novopeso.com.br
facebook.com/novopeso

Por que escolher o NOVO PESO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experientes e capacitados cirurgiões, com larga prática na técnica bariátrica.
Altas taxas de sucesso e baixo índice de complicações com taxa de mortalidade zero em cirurgias videolaparoscópicas.
Cirurgias minimamente invasivas.
A localização do Novo Peso no Hospital Ernesto Dornelles garante atendimento em instituição certiﬁcada pela SRC como
Centro de Excelência, proporcionando segurança em cirurgias de alta complexidade.
O HED conta com Unidades de Internação especiais para pacientes obesos, projetadas especiﬁcamente para o cuidado de
pacientes bariátricos.
O grupo Novo Peso tem habilidade comprovada para lidar com casos complexos e de alto risco, e dispõe de fácil acesso a
especialidades médicas adicionais.
As cirurgias seguem padrões estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM)
e Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica (SOBRACIL).
Supervisão no pós-operatório com programas preestabelecidos em nível ambulatorial e em consultórios.
Médicos disponíveis 24horas por dia, nos sete dias da semana, prontos para agir em casos urgentes com apoio do setor
de Emergência do HED. Atendentes disponíveis pelo telefone em horário comercial (veja números acima).
Comunicação constante e interativa com os proﬁssionais do Novo Peso, por meio de palestras bimestrais, site e facebook.

Serviços de Diagnós co e Tratamento HED
Análises Clínicas
a+ Medicina Diagnós ca - Térreo, área
externa - (51) 3290-8000

Endoscopia
Hospital Ernesto Dornelles - 2º andar
do prédio principal - (51) 3217.8885

Anatomia Patológica
Laboratório Geyer - 3º andar do
ambulatório
(51) 3223.4956 ou 3219.2554

Hemodiálise
Clinefro - 2º andar do ambulatório
(51) 3217.1174

Arritmias Cardíacas
Ritmocor/Pró-Rithmo - 3º andar do
ambulatório - (51) 3219.3606
Banco de Sangue
Laboratório Marques Pereira
7º andar do prédio principal
(51) 3217.8588
Buco-Maxilo-Facial
Maxiface - Serviço de Diagnós co e
Tratamento Bucofacial - 3º andar do
ambulatório, sala 41 - (51) 3217.2002
Cardiologia Intervencionista e
Hemodinâmica
CINECORS - 8º andar do prédio
principal
Cirurgia Bariátrica
GECOM - Grupo de Estudos das
Cirurgias de Obesidade e Metabólica 4º andar do prédio principal
(51) 3217.8424
NOVO PESO Cirurgia Bariátrica e
Metabólica - 4º andar do prédio
principal - (51) 3217.8424 e 3221.5948
Ecograﬁa, Tomograﬁa, Ressonância
Magné ca, Ecocardiograﬁa e
Ecodoppler
SIDI - Serviço de Diagnós co por
Imagem - Térreo (Ressonância) e 2º
andar do ambulatório (demais serviços)
(51) 3230.9168

Guia de serviços

Informe
comercial

Novo Peso
Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Mamograﬁa
Hospital Ernesto Dornelles - 2º andar
do prédio principal - (51) 3217.8609
Mastologia
Hospital Ernesto Dornelles - 4º andar
do prédio principal - (51) 3217.8885
Medicina Nuclear (Cin lograﬁa),
Ecocardiograﬁa, Ecodopplervascular,
Ergometria e ECG
Nuclimagem - 3º andar do prédio
principal e 3º andar do ambulatório (51) 3217.2666
Oncologia
Hospital Ernesto Dornelles - 2º andar
do prédio principal - (51) 3217.8550
Ortopedia
Hospital Ernesto Dornelles – Térreo,
área externa - (51) 3217.8455
Otorrinolaringologia
Clínica Lavinsky - Endereço: Rua
Vicente da Fontoura, 616 - (51)
3217.0029
Raios X
Hospital Ernesto Dornelles - 2º andar
do prédio principal - (51) 3217.8609
Reumatologia
Hospital Ernesto Dornelles - 4º andar
do prédio principal - (51) 3217.8424

Mais informações acesse www.hed.com.br
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