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EDITORIAL

Boas Novas
No último mês de maio, concluímos
o nosso projeto de expansão iniciado em 2013. Esse projeto começou
com a ampliação do serviço GastroHepato, através da abertura de uma
nova unidade localizada na Alameda das Espatódeas, Caminho
das Árvores, que foi inaugurada em
agosto do ano passado - o que tornou o serviço muito maior e mais
moderno.
No espaço anteriormente ocupado
por este serviço, ampliamos o nosso
hospital dia, cuja obra iniciada meses atrás e concluída recentemente
tornou possível um aumento expressivo na nossa capacidade de
atendimentos cirúrgicos - de quase
60% -, passando assim a oferecer
melhores condições de agendamento para as dezenas de tipos de cirurgias de baixa e média complexidade

passíveis de serem realizadas em
um ambiente de hospital dia.
Além disso, nesse mesmo período,
também concluímos a ampliação
do nosso Instituto da Mulher, com
dois novos consultórios e novos
atendimentos, tais como tratamento de reposição hormonal e dentro em breve exames de ultrassom,
visando sempre a maior comodidade da mulher em encontrar uma
gama maior de serviços em um só
local.
Assim, continuamos a nossa missão de atender cada vez melhor médicos, pacientes e planos de saúde,
em instalações modernas e confortáveis.
No fechamento desta edição do
nosso News, tivemos a grata sur-

presa de receber, pelo quinto ano
consecutivo, o primeiro lugar no
prêmio Benchmarking Saúde, categoria Hospital Dia. E, além desta
premiação, o Itaigara Memorial
também recebeu mais um prêmio,
na categoria de Executivo do Ano,
na pessoa que aqui vos escreve.
Agradeço a este duplo reconhecimento, em nome dos acionistas do
Brasil Memorial S/A, a todos os
pacientes, colaboradores, médicos,
fornecedores e parceiros. Não chegaríamos até aqui sozinhos.

Fábio Brinço
Diretor-superintendente
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GASTRO-HEPATO ENDOSCOPIA

Unidade do Itaigara Memorial Caminho
das Árvores é destaque na Bahia
A unidade de serviço de GastroHepato Endoscopia do Itaigara Memorial, inaugurada em agosto de
2014, está chamando a atenção de
pacientes e médicos e é considerada
uma das mais modernas da Bahia.
Localizada no Caminho das Árvores, a sede recebeu investimentos
superiores a R$10 milhões entre
obras civis, instalações e equipamentos. “O serviço está superando
as nossas expectativas, já que temos
uma excelente resposta dos usuários, que sempre reiteram o conforto
e o atendimento personalizado, valores presentes no DNA da instituição”, afirma Dr. Igelmar Paes, coordenador técnico da unidade.
A opinião se estende também aos
pacientes, como ressalta Rangel
Brito Dias, técnico em segurança
do trabalho, de 34 anos, paciente
do Itaigara Memorial há três anos.
“A unidade se destaca por ser mais
confortável e acessível, além de ter
ambiente mais agradável e espaçoso”, reforça. Além dele, a superinten-

dente da Associação de Hospitais e
Serviços de Saúde do Estado da
Bahia (Ahseb), Maisa Domenech,
compartilha a sua experiência. “O
atendimento e a localização da unidade são diferenciais. Destaco também o cumprimento do horário, a
pontualidade”, acrescenta.
A ampla e moderna instalação conta com 24 leitos, sete salas de exames endoscópicos, nove consultórios de gastroenterologia e
pré-anestesia, além de ser composta
por 120 colaboradores, entre equipe técnica e administrativa. Todos
estes fatores possibilitaram o aumento de 75% na capacidade de
atendimentos do serviço GastroHepato, além de permitir a marcação
de maneira rápida e cômoda. “Sou
paciente do Itaigara Memorial desde 2010, e sempre fui bem atendido.
Com a nova ‘casa’, só houve
melhorias, uma vez que a localização é privilegiada e a parte
interna é mais ampla. O fator
humano também é um diferen-

cial, pois sou tratado com cortesia
desde o porteiro até o médico”, relata o dentista Rafael Saldanha. A
economista Sonia Carvalho relata
suas impressões da unidade de
Gastro-Hepato Endoscopia. “As
instalações estão excelentes, o corpo clínico e o protocolo também
são muito bons. A organização está
de parabéns”, diz a usuária.
Além das consultas eletivas feitas em modernos e confortáveis
consultórios, também são realizados exames de endoscopia, colonoscopia, polipectomias de esôfago e cólon, colocação e retirada
de balão intragástrico, colocação
de cápsula endoscópica, retossigmoidoscopia, dilatação de esôfago e ligadura elástica. “Há
uma preocupação em oferecer
um serviço de excelência e garantir a satisfação do paciente para
que esteja fidelizado e requisite
cada vez mais os serviços do
Itaigara Memorial”, finaliza Dr. Igelmar Paes.
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HOSPITAL DIA

Nova estrutura aumenta capacidade de
atendimento em múltiplas especialidades
Com a mudança do serviço de
Gastro-Hepato Endoscopia para
um novo endereço, o Itaigara Memorial iniciou o processo de ampliação do hospital dia, com uma
estrutura mais moderna e mais espaço. Agora o serviço conta com 11
(onze) salas cirúrgicas, antes possuía 7 (sete). Com a novidade, os
serviços de oftalmologia e angiologia, por exemplo, foram ampliados. Ao todo, o Itaigara Memorial
possui 47 leitos, antes possuía 31.
Totalizando um investimento da
ordem de R$ 3,5 milhões, novos
equipamentos asseguram a qualidade e segurança dos procedimentos.
As iniciativas e os investimentos
nesta ampliação visam propiciar
um ambiente que ofereça melhores
condições de trabalho, menor
tempo de espera do centro
cirúrgico e o mínimo de
burocracia para o
agendamento

de um procedimento, podendo o
médico utilizar o seu tempo para
melhor atender a seus pacientes. As
melhorias têm como objetivo superar as expectativas de pacientes,
médicos e fornecedores. Uma das
prioridades é a humanização, uma
vez que as estruturas foram preparadas para oferecer menos estresse
aos pacientes, a assistência personalizada e a agilidade nos procedimentos, fatores que proporcionam
um rápido retorno dos usuários ao
lar e a suas atividades laborais.
A disponibilidade dos espaços
proporcionou uma melhoria no
serviço de angiologia. A especialidade, entre outros tratamentos,
cuida do avanço de varizes. O problema atinge cerca de 70% das pessoas com até 70 anos e, além de prejuízos estéticos, pode causar dor,
desconforto, inchaço e demandar
cirurgia. Segundo o angiologista
Dr. Aldo Lacerda Brasileiro (CRM
10231), são registrados entre 2,5 e 3
casos de mulheres com varizes para
cada homem com a doença. As mulheres têm uma incidência maior em
decorrência do uso de hormônios e
reposição hormonal. Pela mesma razão, durante a gravi-

dez, as chances também crescem e,
aumentam a cada nova gestação.
Além desses fatores naturais, hábitos incorretos também são grandes
motivadores. Ficar muito tempo
na mesma posição, seja em pé ou
sentado, prejudica a circulação do
sangue nos membros inferiores. O
tratamento adequado para as varizes é a realização da cirurgia e a
escleroterapia. O especialista ainda
acrescenta que o procedimento
cirúrgico, que muitas vezes é minimamente invasivo, é realizado no
Itaigara Memorial Hospital Dia
com excelência. O procedimento
é considerado rápido, o tempo de
hospitalização é baixo e a recuperação em casa dura apenas poucos
dias, às vezes permitindo o retorno
às atividades de rotina em 24 horas.
O Itaigara Memorial, com sua estrutura e atendimento personalizado, possui tratamentos nas mais

ITAIGARA MEMORIAL NEWS

diversas especialidades. Outro fator
diferencial é o segmento de oftalmologia. De acordo com os médicos, muitas vezes os pacientes são
negligentes com a visão, recorrendo
a uma consulta apenas ao sinal de
algum sintoma. No mundo em torno de 285 milhões de pessoas são
visualmente deficientes e mais de
39 milhões de pessoas reconhecidamente cegas, a perda de visão é uma
das maiores e menos compreendidas causas de incapacidade no
mundo, sendo que 80% dos casos
de perda de visão são evitáveis.
Além da consulta periódica ao
oftalmologista, que deve ocorrer pelo menos uma vez ao ano, o
paciente precisa cultivar hábitos
saudáveis diariamente. “A melhor
forma de cuidado é a prevenção.
Por isso, o paciente precisa ir fazer
consulta de rotina, ter boa qualidade de vida, um controle clínico
adequado e realizar proteção ocular”, sinaliza Dr. André Castelo
Branco (CRM 14976), que realiza
cirurgias de doenças da mácula, no

Itaigara Memorial Hospital Dia. Um
alerta dos especialistas é quanto ao
envelhecimento da população, uma
vez que diversas patologias se apresentam, sendo a catarata a mais comum. “O aparecimento da catarata
se intensifica a partir dos 65 anos. A
cirurgia é recomendada desde que
comece a interferir na qualidade da
visão do paciente ou com o endurecimento do seu núcleo”, acrescenta
o especialista Dr. Bernardo Hortélio Fernandes (CRM 9136).
De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a catarata é responsável por 51% dos
casos de cegueira no mundo, o
que representa cerca de 20 milhões de pessoas. Para diagnosticar
a doença, o médico precisa rever
o histórico, analisar os sintomas
e realizar um exame oftalmológico.
Com a confirmação, a cirurgia é o
único método eficaz para tratar a
perda de visão causada pela catarata. “Como é uma das principais
patologias reversíveis, a catarata é
a mais realizada no Itaigara Memo-

Endereços - Itaigara Memorial Hospital Dia
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rial Hospital Dia. As excelentes condições do centro cirúrgico, a qualidade do corpo médico e o conforto
na unidade são fatores que geram
uma segurança maior para os pacientes”, afirma o oftalmologista
Dr. Bruno Castelo Branco (CRM
16373).
O procedimento possui um alto
índice de eficácia, com alta tecnologia agregada. Em baixo tempo de
realização. Os fatores de risco estão
relacionados às comorbidades associadas, ainda assim é considerada
uma cirurgia segura, uma vez que
o risco de complicação está abaixo
de 1%. O especialista Dr. Carlos
Eduardo Borges Souza (CRM
14289) alerta sobre a importância
de o paciente seguir as orientações
médicas. “O uso correto dos colírios
prescritos e cuidados como a utilização de toalhas descartáveis, evitar
coçar os olhos e não tomar banho
de piscina e mar, evitam as infecções. É importante também, no
primeiro momento, evitar a prática
de exercícios físicos”, conclui.

Hospital Dia - Rua Altino Serbeto de Barros, n°119, Edf. Linus Pauling, Itaigara,
Cep: 41.830-907 - Salvador - BA
Serviço de Gastro-Hepato Endoscopia - Alameda das Espatódeas, Nº 611
Caminho das Árvores, Cep: 41820-460 - Salvador - BA
Marcação de consultas e exames: (71) 3352-9000 / 3111-2000
Marcação de cirurgias: (71) 3417-5401 / 3417-5402 / 3417-5403 / 3417-5404
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ESPECIAL

Tratamentos pioneiros
e fomento à pesquisa são diferenciais
do Instituto da Mulher
O Itaigara Memorial Hospital Dia
possui um serviço diferenciado na
capital baiana: o Instituto da Mulher. O núcleo é um centro de referência especializado no atendimento integral à saúde feminina e
oferece serviços ligados a fertilização, gestação e reposição hormonal até o tratamento de patologias
relacionadas como o aparelho urogenital e mama. O Instituto da
Mulher tem como finalidade trazer
serviços inovadores para patologias
que afligem este público. “O tratamento da endometriose, da dor
pélvica, a infertilidade, de miomas,
da disfunção sexual, além do tratamento hormonal durante a menopausa, são alguns dos destaques do
serviço”, sinaliza o ginecologista Dr.
Hugo Maia (CRM 5239).
Após a realização de diversas pesquisas e testes, o local oferece tratamentos diferenciados, inclusive
hormonais, que já foram apresentados até em congressos e eventos
internacionais. “Trazemos métodos
inovadores que já podem ser aplica-

Instituto da Mulher

dos no público, por exemplo procedimentos pioneiros para a endometriose com a gestrinona vaginal.
Temos larga experiência com a aplicação de testosterona via vaginal,
tudo para oferecer uma saúde melhor para a mulher”, sinaliza o especialista.
O Instituto da Mulher conta atualmente um corpo médico composto
por aproximadamente 12 especialistas altamente capacitados em diversas áreas e
tecnologias, oferecendo
aos pacientes tratamentos voltados à ginecologia. Como novidade,
o núcleo abriu novos
espaços, fator que vai
aumentar a capacidade
de atendimento e propor-

cionar mais agilidade na marcação
de consultas. O instituto ainda possui parceria com a Clínica IVI, focada em técnicas e tratamentos de
reprodução humana, que tem como
diretora médica Dra. Genevieve
Coelho, ginecologista especializada
em medicina da reprodução, que
compõe também o grupo do Itaigara
Memorial Hospital Dia.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Para marcação de consultas e exames: Ligar para 71 3352-9000, de segunda a sábado.

ITAIGARA MEMORIAL NEWS

7

ESPECIAL

O avanço da medicina facilita o tratamento da endometriose
Aproximadamente seis milhões de
brasileiras possuem endometriose.
De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, entre 10% a 15%
das mulheres em idade reprodutiva
(13 a 45 anos) podem desenvolvê-la
e 30% deste número tem chances de
ficar estéril. A doença é uma afecção
inflamatória provocada por células
do endométrio que, em vez de serem
expelidas, migram no sentido oposto
e caem nos ovários ou na cavidade

abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.
O primeiro passo para o diagnóstico é a realização do
exame ginecológico, que pode
ser confirmado pelos seguintes
exames: visualização das lesões por
laparoscopia, ultras-som endovaginal, ressonância magnética e um
exame de sangue chamado marcador
tumoral CA-125, que se altera nos
casos mais avançados da doença. A
análise mais assertiva depende da realização da biópsia.
Dois tipos de tratamento são realizados no Instituto da Mu-

lher: medicamentos ou cirurgia. “É
importante alertar que não existe
cura. O objetivo do tratamento é
aliviar a dor e amenizar os outros
sintomas, como favorecer a possibilidade de gravidez e diminuir as
lesões”, acrescenta a ginecologista
Dra. Genevieve Coelho (CRM
10960). Ela ainda alerta que, com
o avanço da medicina, os procedimentos são minimamente invasivos, com baixo índice de tratamento hospitalar e menos dias de
internação. Os exames e cirurgias
podem ser realizados com segurança e comodidade no Itaigara
Memorial Hospital Dia.
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NOVIDADES

Prêmio Benchmarking Saúde

Abet • Amil • Apub • Asfeb
Assefaz • Banco Central
Brazil Assistance • Camed
Casembrapa • Casseb • Cassi
Codevasf • Conab • Embratel
Fachesf • Intermédica
Life Empresarial Saúde
Mediservice • Notre Dame
Omint/Skill • Petrobras
Petrobras Distribuidora
Plan Assiste • Planserv
Plas Jmu • Porto Seguro
Promédica Supletiva
Saúde Bradesco • Saúde Caixa
Serpro • Sul América
Unafisco
Unimed Norte / Nordeste
Unimed Seguros
Vale (Cia. Vale do Rio Doce)
Cigna
TRT5

O Itaigara Memorial conquistou o Prêmio Benchmarking Saúde 2014/2015,
em duas categorias: Hospital Dia e Executivo do Ano, esse último com
a indicação de Fábio Brinço, diretor-superintendente da instituição. O
Itaigara Memorial é ganhador de todas as edições no segmento de hospital dia. A premiação elegeu os melhores do trade de saúde da Bahia.
No Itaigara Memorial desde 2004, Fábio Brinço assumiu a gestão da empresa (Superintendência) em 2007. Desde o início, vem atuando diretamente em uma série de ações buscando aumentar tanto o volume de atendimentos como a rentabilidade, contudo sem abrir mão da qualidade e do profissionalismo, que sempre
foram destaques da instituição, considerada um núcleo hospitalar de referência
pela classe médica.

Acreditação
O Itaigara Memorial Hospital Dia está dando
continuidade ao processo de acreditação
da instituição junto à JCI - Joint Commission International. O Consórcio
Brasileiro de Acreditação - CBA, representante no Brasil da JCI, entidade acreditadora de algumas das
melhores unidades hospitalares do
país e do mundo, realizou ponderações sobre os controles, processos
e serviços da instituição, com a finalidade de avaliar o ajuste das rotinas
existentes às exigências de acreditação.
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