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Meio século
salvando vidas!

No desafio iniciado há cinco décadas (ao lado),
o crescimento do Hospital Dr. Hélio Angotti

A

o atingir meio século salvando
vidas, o Hospital Dr. Hélio Angotti se espelha no exemplo de luta de
seu fundador, o médico que empresta o
nome à instituição, e se prepara para o
futuro de batalha contra o câncer.
Sem perder o foco do ideal traçado
pelo grupo que o tornou realidade, o

HHA trilha caminhos promissores,
em meio às dificuldades enfrentadas
a cada ano, com o surgimento crescente de novos casos da doença, em
Uberaba e região.
Nas páginas seguintes desta edição
especial sobre os 50 anos da construção
da sede do Hospital, alguns exemplos

de dedicação (às vezes anônima); parcerias; e números do sofrimento para o
conjunto das instituições filantrópicas
brasileiras.
E nas palavras do presidente Délcio
Scandiuzzi, “não é fácil, mas temos fé
em Deus e uma convicção: estamos no
caminho certo”.
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Palavra do

Dr. Délcio
Scandiuzzi

Presidente

Presidente do
Hospital
Dr. Hélio Angotti

Meio século em defesa da vida
Veio a história nos encontrar como “remadores” do grupo zelador do destino do Hospital Dr. Hélio Angotti, no ano do Jubileu de Ouro da construção de sua sede própria. É,
para nós do Comitê Gestor, uma honra indescritível.
Eu e alguns médicos e colaboradores desta instituição tivemos a felicidade de iniciarmos as nossas vidas profissionais ao lado do baluarte e homem visionário Dr. Hélio
Angotti; o propulsor desta existência de luta agora cinqüentenária.
É enorme a nossa responsabilidade, pois no início tudo era igualmente muito difícil,
mas as nossas lideranças da época, animadas e motivadas pela astúcia do Dr. Hélio,
arregaçaram as mangas e, com ajuda da sociedade, deram início à estrutura que chegou
até aqui.
O Hospital está sempre focado na sua meta de atender pacientes com câncer, sobretudo os menos afortunados. A cidade de Uberaba, por meio de sua gente generosa, é que
está de parabéns por isso.
Nossa maior missão, neste raciocínio, então, é aglutinar novas forças, a cada dia, e
prepararmos o Hospital Dr. Hélio Angotti para o futuro no qual o número de pacientes
será sempre maior, como apontam todos os indicadores. Não é fácil, mas temos fé em
Deus e uma convicção: estamos no caminho certo.

Quer colaborar

no combate
ao câncer?
PARA DOAÇÕES EM DINHEIRO:

ACCBC - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL

Expediente

Caixa Econômica Federal - Agência: 160
Conta Corrente: 948-8 - Operação: 003
Banco do Brasil - Agência: 3278-6 - Conta Corrente: 3.709-5

ACESSE NOSSO SITE E DESCUBRA
OUTRAS FORMAS DE AJUDAR O

Mensagem
dos Leitores
Este espaço é aberto para interações com o
canal de relacionamento do Hospital. Envie suas
sugestões, comentários ou dúvidas para nós imprensa@helioangotti.com.br

“Parabéns aos parceiros do Hospital Hélio Angotti em Uberaba que celebram
50 anos caminhando para a excelência!”
Deputado federal Zé Silva

“Parabéns a toda Diretoria do Hospital
Dr. Hélio Angotti!”
Fernanda Roqueti

“Cumprimento o Hospital Hélio Angotti
–presidente, diretoria, médicos, funcionários e voluntários– pelos 50 anos de
existência, destacando a sua fundamental importância no atendimento a pacientes com câncer bem como à saúde
de forma geral.”

HOSPITAL DO CÂNCER DE UBERABA:

Deputado federal Marcos Montes

www.helioangotti.com.br

“Esta Casa de Saúde tem uma vasta folha de serviços prestados aos enfermos.
Louvo a Deus pelas pessoas que neste
tempo todo prestaram relevantes serviços à humanidade. Que a bênção do
Onipotente faça surgir sempre novos
samaritanos que dêem seu tempo e sua
competência. Parabéns pelo Jubileu”.
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D. Aloísio Roque Oppermann – Arcebispo Metropolitano de Uberaba

“Cinquenta anos do Hélio Angotti: um
orgulho para Uberaba e região”
Carlos Ribeiro
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> Rede de Proteção

População de Uberaba e
região é a grande parceira

N

os últimos 50 anos, diversos doadores anônimos, pessoas generosas que na maioria das vezes tira do pouco que possui, têm
sido grandes parceiros do Hospital Dr. Hélio Angotti.
São trabalhadores, empresários ou comerciantes, políticos, executivos
de grandes e médias empresas, aposentados; pessoas de diferentes crenças
religiosas, mas definidas numa palavra: gente do bem.
“Todos formam a grande rede solidária sem a qual a existência do Hospital não seria possível. É por eles e para eles que o HHA existe e vai
continuar lutando. E a melhor forma de comemorar o Jubileu de Ouro da
construção da sede do Hospital é garantir a transparência total e a qualidade no atendimento”, destaca o presidente Délcio Scandiuzzi.
Grupos de oração e líderes de várias religiões, atores, estudantes, costureiras, clubes de serviço e muitos outros se dividem nas tarefas de amparo e atenção aos pacientes.
Para as doações sistemáticas de recursos humanos e financeiros, a criação em 2010 da Rede de Proteção Social, coordenada por Geise Degraf,
iniciou a organização deste setor. Com isso vem mantendo e atraindo novos doadores.

U

m grupo de voluntários criado por Ana
Soares Angotti (dona Naná/no detalhe),
viúva do fundador do Hospital, oncologista Hélio
Angotti, segue firme no amparo diário aos acompanhantes.
Os voluntários arrecadam alimentos para o
lanche da tarde. São distribuídos pães e frutas,
café e suco. Durante toda a semana, várias pessoas se revezam na tarefa, como é o caso de Oneida
Afonso Magalhães Tristão (à direita na foto), que
há 12 anos participa do trabalho voluntário.

“Sopa com jiló”
aquece quem precisa

O caldo é distribuído gratuitamente

Anita Queiroz Pinheiro doou brinquedos para a Pediatria

Grupo criado pela mulher
de Hélio Angotti está firme
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A

s páginas do Jornal Salve Vidas são insuficientes
para registrar os nomes de todas as pessoas que
nos últimos 50 anos ajudaram e ajudam a manter o Hospital
Dr. Hélio Angotti. Muitos preferem o anonimato. O JSV pinçou exemplos para ilustrar a maneira como muitos têm colaborado.
Movidas pela compaixão, Rose Mary Braga e a amiga
Lindalva Ribeiro Cury Souto tiveram a idéia de distribuir o caldo em copos, após notarem que poderiam ajudar em horário que bares e lanchonetes estão fechados.
É a famosa sopa com jiló. “Nós oferecemos uma sopa com
jiló a acompanhantes quando minha sogra estava internada,
trouxemos para mais pessoas e logo veio a idéia de distribuir
a quem mais quisesse”, lembra Lindalva. O alimento é servido sob a supervisão do Departamento de Nutrição do HHA.

Confira a relação de eventos da Rede de Proteção Social
MÊS

DATA

CIDADE

EVENTO

Abril

09/04/11

Uberaba

Campanha Salve Vidas – Walmart

Abril

09/04/11

Delta

Dia da Qualidade de Vida Show

Abril

16/04/11

Uberaba

Campanha Codau

Abril

23/04/11

Comendador Gomes

Almoço Beneficente

Maio

07/05/11

Uberaba

Campanha Salve Vidas – Walmart

Maio

15/05/11

Santa Juliana

Evento – Show / Sorteio de veículos

Maio

28/05/11

Tapira / Quermesse

Leilão (Sorteio de moto)

Maio

21/05/11

Uberaba

Campanha Codau

Maio

22/05/11

Frutal

Leilão Boi de Ouro

Junho

11/06/11

Uberaba

Campanha Salve Vidas – Walmart

Junho

16/06/11

Araxá

Leilão

Junho

20/06/11

Itapagipe

Leilão
Leilão

Junho

25/06/11

Nova Ponte

Junho

Junho

Veríssimo

Leilão

Junho

25/06/11

Iturama

Show Bar

Junho

26/06/11

Uberaba

Leilão - Mega Leite

Julho

02/07/11

Uberaba

Campanha Codau

Julho

16/07/11

Ponte Alta

Quermesse

Agosto

27/08/11

Uberaba

Campanha Codau

Agosto

13/08/11

Patrocínio

Leilão

Setembro

24/09/11

Uberaba

Campanha Codau

Setembro

17/09/11

São Gotardo

Rodeio/Sorteio

Outubro

15/10/11

Campos Altos

Leilão

Novembro

19/11/11

Tiros

Leilão

Dezembro

03/12/11

Sacramento

Leilão
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50 anos trabalhando no HHA
E

ste ano, ela completa 50 anos de serviços prestados à Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central, como funcionária. Conheceu o dr. Hélio Angotti dois anos antes de entrar para
o Hospital, quando foi trabalhar no consultório dele. Hoje, Aurora
Crosara, aos 73 anos de idade, formada em Direito e Administração
Hospitalar, trabalha no faturamento do SUS (Sistema Único de Saúde) do HHA.
A seguir, trechos de uma a entrevista em que ela ajuda o
Jornal Salve Vidas a recordar um pouco dos primeiros anos da
existência do Hospital:
Jornal Salve Vidas – Vamos começar pela sua chegada ao Hospital. Quando começou o trabalho da senhora aqui?
Aurora Crosara – Eu cheguei aqui em 17 de abril de 1961. Eu já
trabalhava no consultório do doutor Hélio Angotti, na Praça Comendador Quintino, número 15, próximo ao Hospital da Beneficência
Portuguesa, onde ele operava. Então ele me mandou vir para cá, bem
no começo, para organizar a entrada dos pacientes. A gente cadastrava todo mundo.
JSV – De quem foi a idéia do nome “Hospital São Judas”?
AC – Do próprio dr. Hélio, que era devoto de São Judas. E tem uma
história engraçada: ele foi a São Paulo para comprar uma imagem de
São Judas, mas venderam para ele a imagem de São Paulo, é aquele
que está perto dos elevadores. Mas ele falou: “Pois é, eu queria São
Judas, mas veio São Paulo; pois vai ficar o São Paulo aqui”.
JSV – Com a morte do doutor Hélio, ninguém teve dúvida em pôr o
nome dele no Hospital?
AC – Ah sim. Todo mundo ficou muito abalado e quis prestar esta
homenagem a ele.
JSV – Como era a pessoa dr. Hélio Angotti?
AC – Ele era um médico muito famoso e respeitado pelos seus conhecimentos, pela sua cultura. E era muito humano também. Então
muita gente procurava o dr. Hélio por causa do câncer e de outras
doenças. Ele também se preocupava muito com todos os funcionários, se via alguém de cara fechada, queria saber o que estava acontecendo. Incentivava a gente a estudar. Era um batalhador e muito
respeitado por todos.
JSV – Havia muito trabalho no hospital, naquela época, dona
Aurora?

Aos 73 anos, Aurora ajuda a recordar o começo de tudo
AC – No começo a gente tinha que organizar muita coisa. Logo o
doutor Hélio mandou chamar o Nivaldo [Rosa de Souza], que era
contador e ele organizava as contas do Hospital. O Ministério do
Trabalho começou a ficar em cima, então tiveram que registrar
todo mundo. Veio também o doutor Osvaldo Nacione, que ajudou
a organizar os funcionários.
JSV – E os primeiros médicos, quem eram?
AC – O dr. Hélio veio já trazendo o doutor Jorge Azor e o dr. Hélio
Costa, que eram cirurgiões também. Logo ele conseguiu com o governo o cobalto [antiga bomba de cobalto usada na radioterapia]
e o dr. Jorge tomava conta do cobalto. O doutor Hélio Costa fazia
as cirurgias de hérnia e várias outras cirurgias. Depois vieram o dr.
Odo Adão, dr. Saul Camargo, que é pai do Zeca Camargo e outros.
Tinha uma turma de estudante quase formando que já trabalhavam no hospital.
JSV – Havia doação financeira de empresas ao hospital como há
hoje?
AC – Não. Era só dinheiro do governo.
JSV – Faltavam medicamentos e outros produtos?
AC – Nunca faltou. O dr. Hélio corria daqui e Dalí, com os políticos
da época. Ele se virava e não deixava faltar nada. Tinha também o
dinheiro dos pacientes particulares, o antigo IAPTEC, que era um
convênio que pagava muitos tratamentos e o FUNRURAL.

Entre em contato, conte a sua ou a história de alguém que você conhece: imprensa@helioangotti.com.br – ou fone: 3318-9800, Ramal 9913.

> Parceiros
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Fique por das notícias, campanhas e ações
DENTRO que nossos parceiros realizam.
Missa abre comemorações do Jubileu de Ouro

Rotary e Vencer doam equipamentos para
cirurgia de ponta
O Hospital Dr. Hélio Angotti recebeu em março equipamentos destinados à realização
de cirurgias de alta tecnologia,
doados pelo Rotary e pela Associação dos Voluntários de
Combate ao Câncer (Vencer).

Celebração Eucarística em 28/02 marcou a abertura das comemoração em torno dos 50 anos de construção do edifício sede
do Hospital Dr. Hélio Angotti, na rua Governador Valadares, 640.
A celebração foi presidida pelo padre Edson Nogueira, capelão do
Hospital, com participação dos padres Duarte, Rogério, Paulinho
e Vanildo.
Na missa, o depoimento emocionado de Sônia, esposa do vice-prefeito Paulo Mesquita, curada recentemente após tratamento
no hospital, chamou a atenção dos participantes. Ela fez agradecimento a os colaboradores do HHA, dizendo que sentiu-se “integrante da equipe de profissionais” e que foi “muito bem atendida
por todos”, por isso só tem gratidão.
Representando o Lions Clube Uberaba Centro, Maria Cleide
Guidi entregou a doação de 515 pacotes de gelatina, alimento
apropriado aos pacientes arrecadado em campanha.

Comenda da Paz Chico Xavier é reconhecimento
A emoção tomou conta dos
diretores,
integrantes do corpo
clínico e colaboradores do Hospital
Dr. Hélio Angotti
durante a cerimônia de entrega da
Comenda da Paz
Chico Xavier –
2011, na manhã
desta sexta-feira. O concorrido evento teve participação do vice-governador do Estado Alberto Pinto Coelho.
Homenageado pelos companheiros de trabalho com um cartão
trazendo mensagem em letras douwwradas (referência ao Jubileu
de Ouro do HHA), o presidente Délcio Scandiuzzi não conteve as
lágrimas.
“Gostaria de lembrar que o próprio Chico Xavier foi
recebido diversas vezes no Hospital Hélio Angotti para
tratamento, portanto o hospital tem com ele uma relação de carinho muito grande”, registrou Délcio Scandiuzzi.
O prefeito Anderson Adauto destacou como justa a
homenagem ao Hospital Hélio Angotti, lembrando a luta da
sociedade uberabense por melhorias na instituição.

Pelo Rotary, a doação veio
pelo Projeto “Curar sem Deformar”, contemplado com subsídio do Distrito 4770 do Rotary
Club (RC) Internacional.
Após solicitação do governador assistente do Distrito
4770, Bruno Scalon Cordeiro,
o pedido de apoio ao HHA foi
aprovado pelo governador
João Maluf Franco. Os equipamentos (um motor de alta rotação para serras e broca, três micro-serras e uma broca) custaram R$ 15 mil e 300.
Em janeiro, o Rotary Uberaba Aeroporto havia doado duas balanças de precisão para o Departamento de Nutrição do Hospital.
Vencer - Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer (Vencer) doou outro equipamento (no valor de R$ 36 mil): um craniótomo, indicado para as cirurgias cranianas e modelagem óssea.
A presidente Zuleica Acedo Lyrio ressaltou tratar-se de “mais
um sonho dos médicos que conseguimos realizar para beneficio
dos nossos pacientes do Hospital”.

Leilão Vencer - Pecuaristas Unidos contra o Câncer
Em 28 de abril, Leilão Vencer no Tattersal da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), no Parque Fernando Costa,
14h, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. É mais uma
realização no âmbito da Rede de Proteção Social do Hospital
Dr. Hélio Angotti. A coordenação está a cargo da Associação
dos Voluntários de Combate ao Câncer de Uberaba (AVCCU/
Vencer). Doações de animais pelo telefone é (34) 3312-5699.
Contato também pelo e-mail leilaovencer@gmail.com (com Ana
Keyla). São aceitas doações em espécie ou eletrodomésticos.

“Gincana arrecada
alimentos”
Aconteceu durante o mês
de março a 3ª Gincana Solidária da People Computação,
cujo objetivo foi arrecadar pó
de café, bem como conseguir
adesões de doações via conta
de água do Codau para o Hospital Dr. Hélio Angotti. A escola
entregou 57 quilos de café ao
HHA dia 4 de abril.
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50 anos de batalha pela vida
P

ara chegar aos 50 anos comemorados este ano, o Hospital Dr. Hélio Angotti já passou por muitos solavancos e
teve que contar com a ajuda de toda a sociedade.
Tudo começou com a criação da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central,
em 2 de dezembro de 1951, por iniciativa de
um grupo liderado pelo médico Hélio Angotti.

com 60 leitos, em uma torre de sete andares.
Antes, a ACCBC utilizou as dependências do
Asilo São Vicente para atendimento aos pacientes.
Com a morte prematura do seu fundador, em 1971, entendeu-se que a melhor homenagem a ele seria adotar o nome Hospital
Dr. Hélio Angotti.

O objetivo registrado no estatuto: “difundir conhecimentos gerais sobre o câncer,
debater os problemas ligados à cancerologia,
combater a doença, promover seu diagnóstico precoce, tratamento e hospitalização,
desenvolver campanhas educativas e programas preventivos”.

Hoje são 106 em duas torres de sete andares cada uma, com 8 desses leitos destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Do total, 84 são ocupados para tratamento
de pacientes do Sistema Único de Saúde
(SUS), mesmo com a cobertura pelo sistema
de no máximo 68% dos custos de cada tratamento.

Quase dez anos depois, em 1º de março
de 1961, o prédio do hospital foi concluído

“O hospital para mim foi a salvação. Se
não fosse o Hospital Hélio Angotti eu teria

Médico Hélio Angotti (com papel nas
mãos), em imagem do arquivo do HHA
que ir para longe buscar tratamento, ia ter
que gastar dinheiro que eu não sei se ia ter”,
afirma Clayton Adriano de Oliveira, morador do município de Delta. Recentemente
ele recebeu a notícia de que foi curado de
um tumor, após cinco meses de tratamento.

Crise aflige instituições de todo Brasil
A

dificuldade enfrentada pelo Hospital Dr. Hélio Angotti para se manter,
agravada nos últimos anos com o acúmulo de
dívidas, não é problema exclusivo da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central
(ACCBC), sua entidade mantenedora.
Segundo levantamento da Confederação
das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais
e Entidades Filantrópicas (CMB), divulgado
recentemente, os hospitais filantrópicos acumulam dívida de R$ 5,6 bilhões.

O superintendente da CMB,
José Luiz Spigolon

Responsáveis por quase a metade das internações e 11% dos atendimentos ambulatoriais pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os
hospitais filantrópicos amargam a mais aguda
crise financeira de sua história.
Nada menos que 1,3 mil instituições –

71% do total – acumularam em 2010 a dívida
recorde de R$ 5,67 bilhões. O valor triplicou em
quatro anos e supera o orçamento de capitais
como Salvador (R$ 3,9 bilhões). Os impactos
para a população são perversos, com cortes na
assistência, queda da qualidade e falência de
unidades.
O superintendente da CMB, José Luiz Spigolon, diz que a raiz da crise é o subfinanciamento da saúde pública. Por lei, as entidades têm
de garantir ao menos 60% de atendimento pelo
SUS, cuja tabela não cobre os custos.
“Para cada R$ 100,00 gastos, recebemos, em
média, R$ 65,00. Desde 1999, não há reajuste
linear. Só aumentos em grupos de procedimentos”, reclama Spigolon, acrescentando que a
massa de atendimentos é de média complexidade, de preços defasados.

“Minas deve cuidar dos mineiros!”
O

grande desafio do hospital Dr. Hélio Angotti é absorver e suportar toda demanda por atendimento de pacientes com câncer de
Uberaba e região. Para funcionar, o hospital custa, mensalmente, em torno
de R$ 1 milhão e 700 mil. Seu déficit mensal chega a R$ 800 mil.
“Durante o ano de 2010 tivemos o apoio do Governo Federal, que destinou R$ 5,4 milhões e do Governo Estadual que destinou R$ 130 mil. Estamos muito gratos com todas as forças políticas da cidade e região, o que
tem permitido o atendimento com qualidade e dignidade ao paciente com
câncer”, afirma o presidente Délcio Scandiuzzi.
“Lançamos até o slogan ‘Minas cuida dos mineiros’, para sensibilizar
as autoridades estaduais sobre a importância de tratarmos aqui o nosso
paciente, acrescenta Délcio.
Outro pedido está em tramitação no Ministério da Saúde desde novembro/2010, aguardando resposta das autoridades federais.

Para funcionar, o HHA custa R$ 1 milhão e 700 mil/mês

> Gestão
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Subfinanciamento do
SUS é o grande dilema
Para que serve
o rituximabe?

Valor pago pelo SUS é insuficiente
para cobrir o tratamento

Presidente Dilma Rousseff teve câncer linfático

O

S

egundo o fabricante (Roche) o MabThera contém

o ingrediente ativo rituximabe, um
anticorpo produzido fora do corpo,

subfinanciamento do SUS é o grande dilema, mas não desanima a direção.

que se liga a receptores nos linfóci-

Desde o início deste ano, os hospitais estão recebendo menos do SUS pelo tratamento de pacientes com câncer no sangue – leucemia mielóide crônica – e linfomas malignos.
Duas portarias do Ministério da Saúde, publicadas em dezembro/2010 e em vigor em janeiro,
reduziram o valor de tratamentos. As reduções vão de 9% a 22%.

tos B levando à destruição dessas

Um dos tratamentos afetados é o de linfoma difuso de grandes células B, câncer linfático
que acometeu a presidente Dilma Rousseff (na foto com Geise Degraf, da Rede de Proteção)
há quase dois anos.

tecido linfático) e artrite reumatói-

O valor pago pelo governo federal por procedimento quimioterápico caiu de R$ 6.804 para
R$ 6.164. A quantia agora só cobre um dos remédios usados no tratamento, o rituximab, droga
de última geração usada por Dilma. Outras quatro substâncias (ciclofosfamida, doxorrubicina,
vincristina e prednisona) que fazem parte do esquema quimioterápico não estão cobertas.
“O valor do SUS não cobre os procedimentos, mas temos que continuar o tratamento, mesmo
com o prejuízo”, afirma Délcio Scandiuzzi. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca),
cerca de 12 mil novos casos de linfomas são registrados no Brasil anualmente. O SUS trata
80% dos casos de todos os linfomas.

células. O crescimento anormal dos
linfócitos B é responsável por doenças como o linfoma (tumor do
de (AR, doença crônica que agride
principalmente as juntas, levando a
deformidades e incapacidade física). O tempo médio para saber se o
medicamento está sendo eficaz depende do tratamento prescrito pelo
médico, das características do organismo e da doença. É a sofisticação do remédio que o torna caro.
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Cirurgias delicadas
têm reforço tecnológico

Dr Aderbal Garcia
Bernardes Junior

D

Hospital ganha Centro
de Cardiologia

Aparelhos preservam
função e estética

ois tipos de intervenções cirúrgicas realizadas no Hospital Dr. Hélio Angotti ganharam reforço tecnológico no mês março.

As cirurgias de cabeça e pescoço serão aprimoradas por meio de doação do Rotary Internacional, cujo
Fundo Anual de Programas destinou R$ 15 mil e 300.
Noutra doação, a Associação de Voluntários de
Combate ao Câncer (Vencer) entregou um conjunto de equipamentos para neurocirurgia, um craniótomo (Trépano e Drill pneumático Diamond Max).
Segundo o cirurgião de cabeça e pescoço Aderbal Junior os equipamentos doados permitem que
se façam cortes de ossos da face, da mandíbula ou
maxila mantendo-se a funcionalidade e a estética.
“Os equipamentos permitem a ampliação da
margem oncológica, um procedimento no qual o
tumor será completamente retirado, com margem
de segurança de tecido sadio ao redor deste tumor.
Além disso, preservamos a função mastigatória, fonatória e a estética”, diz Aderbal.
Pode-se, por exemplo, substituir parte da mandíbula por “retalho” vascularizado de costela para
substituição de parte da mandíbula e fazer implante
dentário na fração da costela implantada.
Os tratamentos que se utilizam desses novos
aparelhos são encontrados apenas em grandes centros hospitalares. No Triângulo Mineiro, não há notícia de hospitais com disponibilidade de tão apurada tecnologia para as cirurgias desta natureza.

O

Hospital Dr. Hélio Angotti passa a contar, a partir de abril, com
o Centro de Medicina Invasiva (CIMI), um complexo de atendimento em cardiologia, dentro da estrutura do HHA.
Trata-se de parceria construída pela atual gestão do hospital, visando
à ampliação dos serviços médicos ofertados, “sem perder o foco do atendimento oncológico”, ressalta o presidente Délcio Scandiuzzi.
O CIMI terá equipe composto por 14 médicos (13 cardiologistas e
um vascular) especialistas nas áreas de Cardiologia e Angiologia. A
equipe terá o apoio também de dois médicos prestadores de serviço
em Radiologia Vascular e Intervencionista, Neurologia e Cardiologia
Eletrofisiológica.
O complexo está no quinto andar da torre mais nova do Hélio Angotti
e oferecerá aos pacientes de Uberaba e região Angioplastia, Cateterismo
e Marcapasso, dentre outros procedimentos. A inauguração está programada para o dia 28 de abril/2011.

Aparelhos eram alugados
A

chegada dos novos equipamentos para neurocirurgias
e cirurgias de cabeça e pescoço elimina custo anteriormente verificado
nestas áreas do atendimento no Hospital Hélio Angotti.

junto a representantes comerciais os
equipamentos utilizados até então.
Entre os integrantes da equipe que
atua no HHA estão vários profissionais que fazem inclusive cirurgia plástica reconstrutora.

Acontece que a equipe composta
de vários cirurgiões precisava alugar

“Estamos equipando o hospital
para os mais variados tipos de cirur-

gias e vamos tentando usar todas as
tecnologias e equipamentos disponíveis para que possamos atender todos
os pacientes. É mais uma conquista
que vai melhorar a qualidade do atendimento, facilitando para médicos e
salvando mais vidas”, exaltou o presidente do Hospital, Délcio Scandiuzzi.

