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Ministro afirma que Hospital
“Hélio Angotti” é bom Exemplo
> Rede de Proteção

3º LEILÃO DO
INSTITUTO BOA FÉ
SERÁ DIA 17/12
PÁG.3

> Medicina

MODERNA
RADIOLOGIA SALVA
VIDAS NO HHA
Ministro da Saúde Alexandre Padilha em visita ao Hospital Dr. Hélio Angotti

E

xemplo de atendimento
com o qual o ministério
pretende avançar ainda mais em
parcerias. Assim o ministro da Saúde, Alexandre Padilha classificou o
Hospital “Dr. Hélio Angotti”, durante visita à instituição, em
14/11/2011.
Em novembro, o HHA recebeu
as duas primeiras parcelas da verba
no valor de R$ 200 mil/mês, aprovada por meio de portaria assinada
pelo ministro Padilha.
ESTADO
Em relação ao apoio do governo
do Estado, foi assinado no final de

outubro o termo de compromisso
prevendo a liberação de R$ 1 milhão em novembro e R$ 1 milhão
em dezembro.
Para 2012, o Governo Anastasia
já prometeu a destinação de mais
R$ 2 milhões para investimento e
custeio. Trata-se de verba do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do
SUS (Pro-Hosp).
Os recursos fazem frente ao déficit mensal em torno de R$ 800 mil
do HHA.
Mais sobre Gestão nas págs. 6 e 7

PÁG.8

> Parceiros

SHOW DO PADRE
FÁBIO DE MELO
DIA 17 DE
DEZEMBRO
PÁG.5
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Palavra do

Presidente

Editorial <

Dr. Délcio
Scandiuzzi

Presidente do
Hospital
Dr. Hélio Angotti

A diferença
“A diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana”. Esta frase do
cartão que em nome de todos os nossos colaboradores entreguei ao ministro da Saúde Alexandre Padilha me inspira a escrever a mensagem deste número do Jornal Salve Vidas.
Quando assumimos a direção do hospital, bastante unidos, criando o nosso Comitê Gestor em 2009, com representantes de todos os setores da instituição, não imaginávamos o
quanto nossa tarefa seria difícil e, ao mesmo tempo, gratificante.
Desde o começo, enfrentamos momentos terríveis de incerteza e indefinição diante das
inúmeras portas nas quais batemos pedindo ajuda para o hospital.
Felizmente, com os nossos aliados, aprendemos em que portas nós devemos bater, quando bater e com que intensidade.
Nossa missão ainda está longe do fim. Muito ainda temos por fazer pela estruturação e sobrevivência do hospital, que ainda tem déficit conforme aumenta o número de pacientes atendidos.
Hoje, contudo, temos a convicção, diante dos novos desafios, que não faltará ânimo, pois
já aprendemos que a nossa vontade faz a diferença.
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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

Quem já esteve neste hospital por um
motivo ou outro sabe a dignidade de
seus profissionais, o carinho a todos
empenhado. Esta forma de participação e contribuição é fantástica. Grande abraço a todos.
Sérgio Gomes Oliveira, falando do Leilão em Comendador Gomes, realizado em 23/10/2011.

Ok. Eu acho legal artistas demonstrarem atos de solidariedade e apoio
isso. Só não devemos nos esquecer dos
voluntários que fazem um trabalho
incrível sempre em prol dos pacientes
do Hospital “Dr. Hélio Angotti”. Esses
sim são verdadeiros artistas da solidariedade.
Jean Mychel, sobre a gravação de vídeo de Chitãozinho e Xororó, pedindo de ajuda para o Hospital.

O padre Fábio é uma luz a mais em
nossas vidas! Que seja cada vez mais
iluminado. Jesus te abençoe.
Malu Rios, sobre o show do Padre Fábio de Melo,
com renda para o HHA, em 17/12/2011.

Ótima conquista para o Hospital Dr.
Hélio Angotti. Parabéns pela seriedade dos administradores, nas pessoas
do Dr. Délcio e José Carlos. Deputados
Marcos Montes e Antonio Lerin fundamentais no trabalho.
Bruno Cordeiro – Assessor do Governador Antonio
Anastasia, sobre o anúncio de R$ 2 milhões
do Governo do Estado para o HHA.
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Prefeito assina
projeto sobre gestão
da Área Azul
O

prefeito Anderson Adauto e os secretários Ricardo Sarmento (Settrans) e Rodrigo Mateus (Governo) assinaram em 07/11/2011 o projeto de lei que autoriza o município a
celebrar convênio com a Associação de Combate ao Câncer do
Brasil Central, mantenedora do Hospital “Dr Hélio Angotti”.
A matéria agora vai ser discutida pela Câmara de Vereadores
e, com a sua aprovação, os recursos arrecadados com o estacionamento rotativo nas ruas de Uberaba serão destinados ao tratamento oncológico realizado pelo “Hélio Angotti”.

A proposta do prefeito será votada na Câmara Municipal

Zema doa motocicleta

Na mesma solenidade, o chefe do Executivo anunciou a doação de um carro da Usina Vale do Tijuco para o HHA. Segundo o
prefeito, a sugestão é que o carro seja destinado a um evento para
a arrecadação de recursos.

1º Leilão de Santa Juliana
arrecada mais de R$ 100 mil

A

Moto Zema de Uberaba entregou em 01/11 uma
motocicleta doada pela empresa ao Hospital “Dr.
Hélio Angotti”. Trata-se de uma Honda Biz 125 KS, flex, entregue pelo gerente geral da Zema, Carlos Frederico, acompanhado pelo consultor de vendas José Neto, ao presidente do
HHA, Délcio Scandiuzzi, e à coordenadora da Rede de Proteção Social da instituição, Geise Degraf.
A destinação ao veículo (uma promoção para angariar recursos) ainda não foi definida pelo Hospital, que informará
brevemente à Zema, após avaliação do Comitê Gestor.

A

lém de dezenas de prendas, o 1º Leilão Beneficente
“Amigos em Ação”, realizado em 12 de outubro, em
Santa Juliana para o Hospital “Dr. Hélio Angotti”, reuniu 72
cabeças de gado e o faturamento ultrapassou a marca de R$
100 mil.
O evento aconteceu no Tattersal de Elite da cidade e reuniu dezenas de famílias num almoço por adesão que precedeu
o remate. Entre as prendas leiloadas uma imagem de Nossa
Senhora da Aparecida, um par de sandálias, bicicleta, brinquedos, doces, quadros e muitos outros.
O leilão foi organizado pelo Sindicato Rural de Santa Juliana e pelo grupo “Amigos em Ação”, no âmbito da Rede de
Proteção Social do Hospital, visando à sustentabilidade da
instituição regional de combate ao câncer de Uberaba.
Integrantes do grupo Amigos em Ação entregaram ao presidente do Hospital “Dr. Hélio Angotti”, Délcio Scandiuzzi, a
quantia de R$ 101 mil 233 e 26, em 14/10, como resultado
do Leilão.

Leilão do Instituto Boa Fé
beneficiará Hospital

C

Com organização da
Leiloagro e transmissão ao vivo pelo SBA-Novo Canal, o 3º Leilão Beneficente do
Instituto Boa Fé de Apoio ao
Combate ao Câncer (INBF), em
prol do Hospital “Dr. Hélio Angotti”, será realizado no dia 17
de dezembro de 2011, das 14h
às 21h, no Tattersal de Elite da
ABCZ.
O presidente do INBF, Jônadan Ma, está entusiasmado
e convicto de que as pessoas e
empresas visitadas pelos organizadores, além de compreender a missão deles, darão a sua
contribuição. “Uberaba é privilegiada por contar com pessoas

muito solidárias”, elogia.
A prioridade do evento é salvar vidas suprindo com medicamentos os pacientes oncológicos
do Hospital “Dr. Hélio Angotti”
e Jônadan faz questão de frisar
que além do SBA, que doará
mais uma vez a transmissão ao
vivo para todo o Brasil, por meio
do NovoCanal, a Leiloagro também fará, sem custos, o trabalho
de organização do leilão.
“Vamos trabalhar firmes
para fazer deste 3º leilão o melhor de todos os tempos”, conclama Jônadan. Interessados
em agendar a busca de doações
podem entrar em contato pelo
telefone (34) 9695-5578.
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“Estou curada!”
N

o mês de março deste ano, fazendo o au-

toexame percebi um “caroço” na minha
mama esquerda, naquele momento senti medo,
mas achava que não seria nada serio, pois estava
com 31 anos e pensava que o, câncer de mama afetava somente mulheres com mais de 40 anos.
Ao procurar o Dr Marcio Gomes Vilela – Mastologista que atende na cidade de Ituiutaba/MG na
qual resido, suspeitou-se que eu estava com câncer de mama, fiquei muito assustada, tive medo
do tratamento, de perder a vida e as pessoas que
amo, mas fui orientada por ele a procurar o Dr.
Délcio Scandiuzzi oncologista e mastologista e
fazer tratamento no Hospital “Dr. Hélio Angotti”.

Posso afirmar que
estou curada, pois
o meu problema foi
detectado no inicio.

No dia seguinte, eu e meu esposo fomos ao
consultório do Dr. Délcio Scandiuzzi e fomos recebidos carinhosamente, sabíamos que estávamos
sendo atendidos por um profissional extremamente competente e acima de tudo, muito humano. Fomos orientados com muita clareza sobre a minha
doença e fiquei muito mais tranquila.
Depois de vários exames, passei pelo procedimento cirúrgico quadrantectomia, que é a retirada
de uma parte da mama; e também linfadenectomia
axilar, que é a retirada de alguns linfonodos para exa-

mes. Foi um sucesso. Fiz as sessões de radioterapia
com o Dr. Vitor Carvalho Lara, um excelente profissional, pelo qual tenho muito apreço e gratidão.
Meu tratamento continua, graças a Deus não
precisei fazer quimioterapia, vou tomar o tamoxifeno durante 5 anos e estou sendo acompanhada
pelos competentes e eficientes Drs. Rafael e Delcio Scandiuzzi, aos quais tenho muito a agradecer.
Agradeço também a toda a equipe do Hospital “Dr.
Hélio Angotti”, aos técnicos da radioterapia, funcionários e voluntários que nos dão muita força
e esperança.
Posso afirmar que estou curada, pois o meu
problema foi detectado no inicio.
O câncer de mama, quando detectado precocemente, tem grandes possibilidades de cura, por
isso é muito importante o autoexame e os exames
de imagens, como ultrassonografia e mamografia.
Agradeço a Deus e toda minha família, amigos
e principalmente ao meu esposo, pois é muito importante para o tratamento a harmonia, a fé e o
controle emocional.

Por Renata Alves Barbosa Brozinga

Entre em contato, conte a sua ou a história de alguém que você conhece: imprensa@helioangotti.com.br – ou fone: 3318-9800, Ramal 9913.
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Fique por das notícias, campanhas e ações
DENTRO que nossos parceiros realizam.
No domingo, no mesmo Centro de
Eventos, aconteceu almoço seguido de animado leilão. Comissão formada pelos comendadorenses Vilmondes Moraes de Barros, Marciel de Paula Souza e Renato Silva
Gonçalves fez a prestação de contas ao
gestor do Hospital, José Carlos de Almeida
e entregou alimentos doados ao Hospital.

Padre Fábio de Melo fará show
contra o câncer em Uberaba

Uberaba, Francisco Franco, está entusiasmado e se diz “contente com a repercussão e
muito animado para a edição 2012 do jantar”, que já começa a ser pensada.

O Padre Fábio de Melo fará show com
renda revertida para o combate ao câncer,
em Uberaba, no dia 17 de dezembro/2011.
A arrecadação com a bilheteria da apresentação será destinada ao Hospital “Dr. Hélio
Angotti”, referência no tratamento oncológico na região.
O show acontecerá no CentroPark (Univerdecidade) e marca o lançamento oficial
do Programa “Família Sem Drogas”, desenvolvido pela 5ª Região da Polícia Militar de
Uberaba. No evento beneficente, com forte
apelo religioso e de combate às drogas, está
proibida a venda de bebida alcoólica.
Mineiro de Formiga, o Padre Fábio
de Melo afirma dever tudo o que é na
vida a sua cidade natal. “É uma cidade que me fez crescer e me estimulou.
Gosto sempre de voltar às minhas raízes, à minha origem pobre e humilde”,
afirma Fábio de Melo em depoimento registrado em seu site na internet.
Mais informações e compra pela internet:
www.helioangotti.com.br

Noite Tropical, em parceria
com o Rotary

Mais uma parceria com o Rotary Internacional. Desta vez, o Rotary Club de Uberaba foi o aliado do Hospital na realização
do O jantar “Noite Tropical”, em 26 de novembro, na chácara Cenário D, com captação de recursos em favor dos pacientes na
luta contra o câncer.
A intenção do Rotary é que este formato
de reunião entre colaboradores do hospital
se repita anualmente. O presidente do RC de

“O Rotary internacional tem sido parceiro de todas as horas do HHA, seja na doação
de equipamentos para tratamento dos pacientes (como fez recentemente o RC Aeroporto), seja na realização de eventos. E nós,
naturalmente, estamos muito felizes com
esta parceria, que nos empresta a respeitabilidade do Rotary no mundo todo”, enaltece o
presidente Délcio Scandiuzzi.

Os eventos tiveram o apoio da Prefeitura Municipal de Comendador Gomes,
Futura FM (87,9) e JDD Comunicação Volante, além do patrocínio da 3 Pinti Editora
e Gráfica.
O presidente Délcio Scandiuzzi externou sua gratidão: “nós agradecemos a toda
a população de Comendador Gomes, sempre pronta a colaborar com o Hospital “Dr.
Hélio Angotti” quando é chamada”.

Vencer doa Bandejas térmicas

O Rotary Club Uberaba Sul, por exemplo, continua com a campanha do lacre,
que consiste no recolhimento de lacres de
latinhas de bebidas, convertidos na compra de soro para os pacientes.
A campanha começou há cerca de 6
anos e os lacres são recolhidos em escolas,
no comércio, ou mesmo em residências.
“Basta ligar (9972-4577) e o pessoal do
Rotary vai buscar”, informa o presidente
do RC Uberaba Sul, Arquimedes Bessa.
A campanha tem recebido lacres de
cidades como Goiânia, Brasília, Monte
Carmelo – Uberlândia, Prata, Sacramento,
Conceição e Pirajuba, entre outras, além
da forte arrecadação em Uberaba.

Comendador Gomes arrecada
R$ 6,6 mil

Organizadores do “Fim de Semana
Contra o Câncer”, nos dias 22 e 23/10,
em Comendador Gomes, prestaram contas das promoções com renda para o Hospital “Dr. Hélio Angotti”. A arrecadação
nas realizações totalizou R$ 6 mil 630.
Foi mais um conjunto de ações da Rede de
Proteção Social. No sábado, dia 22, aconteceu o Show Baile com Centavo e Banda
abrindo as atrações beneficentes no Centro
de Eventos Culturais Odelinda Rodrigues
(Dedé).

Pacientes do Hospital “Dr. Hélio Angotti” contam agora com bandejas térmicas,
doadas pela Vencer (Voluntários contra o
Câncer). Melhoria, conforto e higiene proporcionados pelo novo sistema de servir
a alimentação. Além da versatilidade na
esterilização, as bandejas são distribuídas
com recipientes e copos descartáveis, informa a nutricionista Daniela Tarquínio.

Escola Estadual Bernardo
Vasconcelos entrega donativos

Alunos da Escola Estadual Bernardo
Vasconcelos entregaram várias caixas com
leite, produtos de higiene e limpeza destinados aos pacientes do Hospital “Dr. Hélio
Angotti”. Os produtos foram arrecadados
durante um mês em campanha desenvolvida em três Projetos criados para estimular
solidariedade e conhecimentos de meio
ambiente e cultura.
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Ministro da Saúde classifica
“Hélio Angotti” como exemplo
O

ministro da Saúde Alexandre Padilha classificou o Hospital “Dr.
Hélio Angotti” como exemplo de atendimento, ao afirmar, em visita à instituição,
em 14/11/2011, que a meta do governo é
espalhar pelo interior do Brasil o tratamento e a detecção precoce do câncer.
Padilha destacou o Hospital do Câncer
de Uberaba como referência no tratamento de pacientes na região, lembrando que
ele foi “recuperado” pela atual gestão,
conforme lhe haviam relatado os deputados federais Paulo Piau (PMDB) e Weliton
Prato (PT), além do deputado estadual
Adelmo Carneiro (PT).
“Queremos levar o tratamento cada
vez mais para o interior e temos um gran-

de desafio: formar mais profissionais,
mais oncologistas, hematologistas, radioterapeutas”, afirmou o ministro.

qualidade e responsabilidade no atendimento, o Ministério da Saúde vai estar do
lado de vocês”.

Padilha falou da grande dificuldade
em formar físicos médicos para o planejamento na Radioterapia. “Vamos ter de
contratar fora do Brasil para ampliar o
serviço de radioterapia”, disse o ministro.

Indagado por jornalista sobre aumento
da tabela do SUS, o ministro foi enfático:
“em vez de aumentar a tabela, vamos fazer mais parcerias como fizemos com o
Hélio Angotti”.

Sobre a destinação de recursos ao
HHA, Padilha frisou: “o Ministério da
Saúde sempre estará do lado de hospitais
responsáveis como este. Temos poucos recursos na saúde, mas queremos dar mais
recursos para quem tem qualidade no
atendimento como vocês. Estes 2 milhões
e meio de reais que estamos repassando
são só o começo. Enquanto continuar esta

Durante a visita, o ministro ficou impressionado com a excelente estrutura do
Centro Integrado de Medicina Invasiva,
responsável por técnicas inovadoras no
tratamento do câncer.
O articulador da visita do ministro foi
o prefeito Anderson Adauto, quem convidou Padilha para vir Uberaba, passando
pelo “Hélio Angotti”.

Padilha recebe homenagem do Hospital
D

urante sua visita ao HHA, o ministro da Saúde Alexandre Padilha recebeu homenagem do presidente do
Hospital “Dr. Hélio Angotti”, médico oncologista Délcio Scandiuzzi.
O cartão assinado por Délcio e que
ele entregou emocionado ao ministro registra: “A diferença entre o possível e o
impossível está na vontade humana. Receba nosso sincero agradecimento pela
sua inestimável força, que torna possível
a vida dos pacientes do Hospital Dr. Hélio Angotti”.
Além disso, uma placa foi descerrada
no Departamento de Quimioterapia, também homenageando o ministro, com o
texto: “As marcas que vão sendo deixadas

Em nome de todos colaboradores, o presidente homenageou
o ministro pelo seu apoio
pelo trabalho de um grande homem ficam
para sempre cravadas na alma de quem
caminha ao seu lado. Nosso reconheci-

mento pelo seu trabalho e sua dedicação
em prol dos pacientes do Hospital Dr. Hélio Angotti”.
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A Gestão do “Hélio Angotti” em números
EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS
Ambulatorial

Internação

Consultas

2009

20.022

2.883

8.573

2010

25.800

3.631

15.063

2011

32.544

4.716

19.513

CUSTO MÉDIO DOS ÚLTIMOS SEIS MÊSES.
CENTRO DE CUSTO

PRODUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO

TOTAL

Quimio/Hormônio

1.517 sessões

369,74

560.895,58

UTI

219 diárias

1.252,64

274.328,16

Alas de Internação

1.651 diárias

270,61

446.777,11

Radioterapia

3.874 sessões

32,83

127.183,42

Bloco Cirúrgico

364 cirurgias

394,41

143.565,24

Lavanderia

15.178 kilos

2,67

40.525,26

Limpeza/Higienização

10.836 m²

2,52

27.306,72

Nutrição e Dietética

14.706 refeições

2,65

38.970,91

Ambulatório

1.286 consultas

25,71

33.074,81

Hemodiálise-UTI

23 sessões

280,21

6.444,83

Oxigênio

12.806 m³

1,43

18.312,58

Esterilizações

11.603 pacotes

2,93

33.996,79

Fonte: Banco de dados/estatísticas e custos do Hospital “Dr. Hélio Angotti”.

Assinado termo para
remessa do Governo
do Estado
T

ermo de compromisso para inclusão do Hospital Hélio
Angotti (HHA) no Pro-Hosp foi assinado em
31/10/2011 pelo prefeito Anderson Adauto, secretário municipal de Saúde, Valdemar Hial, e o presidente do HHA, Délcio
Scandiuzzi.
Por meio do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS (Pro-Hosp), o governo do Estado disponibilizará R$ 2 milhões para reestruturação e custeio do Hospital do Câncer.
Ao fechamento desta edição a Direção do Hospital aguardava a
primeira remessa, de R$ 1 milhão, e o restante ainda este ano para
execução em 12 meses.
O presidente Délcio Scandiuzzi lembra que a inclusão no
Pro-Hosp foi resultado de um estudo técnico bem conduzido
pela Secretaria Municipal de Saúde e também das articulações
políticas dos deputados federais Marcos Montes (PSD) e Zé Silva (PDT), além do estadual Antônio Lerin (PSB) junto ao Governo de Estado.

Média de circulação de
pacientes/mês:

11.500 pacientes
Média da taxa de ocupação
alas de internação:

82,4 %
Média de permanência
paciente/dia:

8,19 dias
Média da taxa de ocupação
na UTI:

91,6%
Custo médio de medicamento
e materiais/mês:

R$ 560.000,00
Número de colaboradores:

306
Os números demonstram:
a gestão competente é a responsável
pela sobrevivência do Hospital “Dr.
Hélio Angotti”. Quanto mais pacientes atende, mais a instituição aumenta
sua dívida. Por isso há busca constante de ajuda da comunidade.
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Conforto e sofisticação técnica do
CIMI impressionam ministro da Saúde
TRATAMENTO

A equipe responsável pelo procedimento é a equipe de Radiologia
Intervencionista CIMI, liderada pelo médico Crescêncio Alberto Pereira
Centola. O grupo responde pelas intervenções vasculares do centro.
Segundo Centola, “a finalidade do tratamento endovascular é
minimizar o impacto sobre o paciente, impacto esse observado sobremaneira nos procedimentos cirúrgicos convencionais”.
Ele explicou o caso de 26 de setembro, como o de “paciente (25
anos, sexo masculino) com patologia congênita da aorta torácica
(estreitamento) impedindo a passagem do sangue de forma adequada do tórax para o abdomem, causando hipertensão arterial,
dificuldade de circulação nos membros inferiores”.

O ministro Alexandre Padilha conferiu as instalações
do CIMI

N

ão foi por acaso que o ministro da Saúde Alexandre Padilha ficou bem impressionado ao conferir as instalações do
Centro Integrado de Medicina Invasiva de Uberaba (CIMI) no 5º
Andar do Hospital “Dr. Hélio Angotti”, durante visita em 14 de novembro.
Menos de dois meses antes, em 26 de setembro, por exemplo,
o Centro realizou a primeira intervenção vascular em tratamento
para correção de malformação conhecida como coarctação de aorta
(artéria principal que irriga todo o corpo por meio de artérias subsidiárias). Este é um procedimento sofisticado para a medicina local.
“O que permitiu a realização aqui foi a habilidade da equipe,
com experiência na área, associada à estrutura do CIMI”, informou
o médico Achilles Gustavo da Silva, um dos integrantes do grupo.
Inaugurado em 28 de abril deste ano, até o momento o CIMI
já realizou mais de 200 procedimentos, mas intervenção vascular
deste porte foi a primeira, conforme Achilles Silva, que avaliou a
intervenção como “um sucesso”.
Quanto à coarctação de aorta, Achilles explicou tratar-se de “patologia que resulta em diferença de pressão arterial entre membros
superiores e inferiores e isso pode causar danos futuros, caso não
seja corrigida essa cardiopatia”.

Crescêncio Centola informou também que este tratamento pode
ser feito “por meio de cirurgia aberta, isto é, abrindo o tórax do
paciente, ou de forma menos invasiva, como fez o CIMI, por via
endovascular apenas com pequeno corte na virilha, por onde passa
um balão. A aorta é dilatada e depois tratada com stent (malha
metálica), que ajuda a manter esta artéria aberta”.
Sobre os riscos, Centola informou haver um risco “muito pequeno,
a mortalidade é extremamente baixa (menos de 1%) e a morbidade
(outras complicações) não passam de 3%”. Ele considera o procedimento de hoje “um avanço para Uberaba, proporcionado pela qualidade do material humano e do material tecnológico disponível no CIMI”.
Participaram da intervenção vascular os médicos Rafael Gomes
de Almeida, Crescencio Centola e Fernando Lima Tiago.

Radiologia Intervencionista
e Eletrofisiologia

A

Radiologia Intervencionista é um campo da medicina
que tem crescido muito no Brasil, informa o especialista na área Crescêncio Centola, coordenador deste serviço no
CIMI.
“A embolização de tumores pode ser dividida em duas partes. Uma delas é a embolização específica, em que se usam partículas, ou molas introduzidas na artéria que nutre o tumor, na
tentativa de desvascularizar esse tumor, diminuindo sua irrigação e consequentemente seu volume, sua proliferação”, explica
Centola.
“Há também a Quimioembolização que é a associação da
Embolização com quimioterápico, cuja finalidade é fazer uma
quimioterapia focal, dirigida única e exclusivamente ao tumor,
com uma quantidade menor de quimioterápico e agindo por um
período maior junto ao leito tumoral”, completa o médico Crescêncio Centola, que é membro titular da Sociedade Brasileira de
Neurorradiologia Diagnóstica e Terapeutica (SBNRDT).
Na área de Eletrofisiologia, coordenada pelo Dr. Adalberto
Menezes Lorga Filho os destaques são o Estudo Eletrofisiológico
e a Ablação por Cateter com Radiofrequência no tratamento das
arritimias cardíacas.

