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Editorial 
 

 

Acolhimento, empatia e segurança. Atitudes 
importantes e que se tornaram ainda mais 
necessárias neste momento delicado que a 
humanidade atravessa. Por isso, tudo o que 
mais desejamos é encontrar um ambiente 
confiável para continuar se cuidando. Afinal, 
a nossa saúde não pode esperar. 

E é exatamente isso que torna o Itaigara 
Memorial único! Com realização de 
procedimentos apenas eletivos e com alta no 
mesmo dia, o Itaigara Memorial Hospital Dia 
não realiza tratamento para pacientes com 
Covid-19, garantindo assim, um ambiente 
ainda mais protegido e seguro para todos os 
seus colaboradores, corpo clínico, pacientes 
e acompanhantes. Realizamos rígidos 
protocolos de triagem, saúde e segurança, 
aliados a um atendimento humanizado para 
acolhimento daqueles que buscam o cuidado 
em mais de 20 especialidades. 

Seguimos em contínuo aperfeiçoamento 
porque sempre acreditamos que uma 
instituição de excelência está em 
crescimento e evolução constante. Foi assim 
que conquistamos, no começo deste ano, o 
nível máximo da Acreditação Hospitalar pela  

 
 

 

 

Acreditação 
ONA 

Organização Nacional de Acreditação (nível III 
- ONA). Esta certificação chancela que todos 
os nossos processos estão dentro do mais alto 
padrão de qualidade e segurança nacional na 
área de saúde, refletindo nosso 
comprometimento com o atendimento 
humanizado, personalizado e de qualidade. 

E, reforçando a premissa de que o cuidado 
com a saúde não pode 
esperar, inauguramos mais dois centros de 
referência em saúde: o Itaigara Memorial 
Urologia e o Itaigara Memorial Clínica da 
Coluna. E, em maio, vamos trazer mais um: o 
Itaigara Memorial Clínica do Pé e Tornozelo. 

A vacina já é uma grata realidade e 
desejamos que ela chegue para todos o 
quanto antes, proporcionando cada vez mais 
o retorno pleno do nosso convívio social. De 
nossa parte, continuaremos seguindo 
rigorosamente todos os protocolos de 
segurança nos atendimentos, para que as 
pessoas continuem cuidando do seu bem mais 
precioso, sua saúde.    

 
Boa leitura! 

 
Fábio Brinço 
Diretor-Superintendente  
do Itaigara Memorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contínuo aperfeiçoamento, o Itaigara 
Memorial celebrou mais uma conquista: o 
nível III da Acreditação Hospitalar pela 
Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). Essa certificação comprova o quanto 
a nossa busca por Segurança nunca cessa, 
bem como o foco na mais alta Qualidade na  

 

 

prestação de serviço junto aos nossos clientes 
e parceiros comerciais. Através do 
engajamento apaixonado de cada 
colaborador, médico, corpo clínico, sócios e 
fornecedores seguimos prestando o olhar 
atento  à promoção de boas práticas adotadas 
nesses 23 anos de instituição. Agora somos 
ouro!  
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Cápsulas do 
Saber 
 
Com certeza, você tem aquela dúvida sobre 
algum assunto relacionado à sua saúde ou 
gostaria de aprender dicas para 
potencializar o seu bem-estar e a sua 
qualidade de vida. Pensando nisso, o Itaigara 
Memorial iniciou, em janeiro, o projeto 
"Cápsulas do Saber", que, semanalmente, 
conta com a participação de profissionais de 
diversas áreas da saúde para responder aos 
questionamentos deixados pelo público nas 
nossas redes sociais. Confira todos os temas 
que já foram abordados até aqui e que estão 
disponíveis em nossos canais IGTV, 
Instagram, Facebook e Youtube: 
 
 

 Saúde gastrointestinal - 20 de janeiro - Dra. 
Alice Cairo (Gastroenterologista do Itaigara 
Memorial Gastro-Hepato Endoscopia); 

 Ginecologia - 27 de janeiro - Dra. Nilma 
Neves (Ginecologista do Itaigara Memorial 
Hospital Dia); 

 Neurocirurgia minimamente invasiva - 03 
de fevereiro - Dr. Claudio Falcão 
(Neurocirurgião do Itaigara Memorial); 

 Fibromialgia - 10 de fevereiro - Dra. Anita 
Rocha (Anestesiologista e coordenadora do 
Itaigara Memorial Clínica da Dor); 

 Urologia Feminina - 17 de fevereiro - Dra. 
Bianca Macedo (Urologista do Itaigara 
Memorial Urologia); 

 Dor no joelho - 24 de fevereiro - Dr. Gustavo 
Azi (Ortopedista do Itaigara Memorial 
Hospital Dia); 

 Disfunção sexual - 03 de março - Dr. Marcelo 
Cerqueira (Urologista do Itaigara Memorial 
Urologia); 

 Endometriose - 10 de março - Dr. Carlos Lino 
(Ginecologista do Itaigara Memorial Hospital 
Dia); 

 
  

 

 

 Terapias minimamente invasivas para o 
tratamento dos miomas - 17 de março - 
Dr. Maurício Amoedo (Radiologista 
intervencionista do Itaigara Memorial 
Hospital Dia); 

 Cirurgias minimamente invasivas de 
coluna - 24 de março - Dr. Fabricio Chies 
(Ortopedista e cirurgião de coluna do 
Itaigara Memorial Hospital Dia); 

 Urologia Infantil - 31 de março – Dr. 
Eliakim Massuqueto (Uropediatra do 
Itaigara Memorial Urologia); 

 Problemas circulatórios na pandemia - 7 
de abril - Dra. Maria Clara Sanjuan 
(Angiologista do Itaigara Memorial Hospital 
Dia); 

 Abril Marrom: mês de prevenção e 
combate à cegueira - 14 de abril - Dr. 
Rodrigo Dahia (Oftalmologista do Itaigara 
Memorial Hospital Dia); 

 Doenças Orificiais - 21 de abril - Dra. 
Glicia Abreu (Proctologista do Itaigara 
Memorial); 

 

 Patologias do tornozelo e pé – 28 de abril 
- Dr. Túlio Marçal (Ortopedista de 
tornozelo e pé do Itaigara Memorial 
Hospital Dia). 
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Itaigara Memorial 
inaugura centro de 
saúde urológica 

 

Itaigara Memorial Urologia: 
resolutividade e modernidade 
em um só lugar 
 
Buscando sempre oferecer um atendimento 
completo a seus pacientes nas mais diversas 
especialidades, o Itaigara Memorial 
inaugurou, em março, o Itaigara Memorial 
Urologia. Funcionando nas instalações do 
Itaigara Memorial Hospital Dia, no bairro do 
Itaigara, o centro de atendimento de saúde 
urológica conta com atendimentos clínicos 
para homens, mulheres e crianças, de todas 
as idades, de segunda a sexta, nas diversas 
áreas como: Urologia Pediátrica, Urologia 
Feminina, Uroneurologia, Andrologia 
(Disfunção Sexual), Urolitíase (Cálculos 
Urinários), além da realização de exames 
diagnósticos especializados como o Estudo 
Urodinâmico. 
 
Com uma equipe de sete urologistas 
altamente capacitados e experientes, 
formada por Dra. Bianca Macedo, Dr. Cássio 
Pugas, Dr. Eliakim Massuqueto, Dr. Marcelo 
Cerqueira, Dr. Maurício Fucs, Dr. Paulo 
Furtado e Dr. Pedro Gouveia, os pacientes 
dispõem de soluções  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inovadoras em Urologia, desde as 
consultas e encaminhamentos de exames 
até os mais diversos procedimentos 
cirúrgicos minimamente invasivos 
realizados no Itaigara Memorial Hospital 
Dia. 
 
Conheça a seguir alguns dos serviços do 
Itaigara Memorial Urologia: 
 

Andrologia (Disfunções 
Sexuais) 
 
As disfunções prejudicam, em diferentes 
graus, a vida sexual dos indivíduos e 
casais, afetando a qualidade de vida das 
pessoas e podendo ser causa de inúmeros 
problemas de relacionamento e de saúde 
emocional. Por isso, é importante a 
consulta junto a um profissional 
especializado e multidisciplinar, que 
abordará o problema da forma 
individualizada e mais humanizada 
possível, identificando todos os fatores 
orgânicos e psicológicos. 
 

Centro de Urolitíase (Cálculos 
urinários) 
 
Os cálculos renais, enquanto estão 
localizados nos rins, costumam passar 
despercebidos e podem permanecer assim 
por meses ou anos. A principal 
manifestação clínica da litíase renal é a 
cólica de rim. Além de tratar a dor, 
promovendo seu alívio imediato, o 
urologista avaliará a possibilidade de 
eliminação espontânea do cálculo e a 
presença de indicadores de gravidade que 
possam sinalizar o risco de complicações 
clínicas. 
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Uroneurologia 
 
A subespecialidade tem como objetivo o 
diagnóstico e tratamento de todas as 
disfunções miccionais, em ambos os sexos, 
causadas por doenças neurológicas e 
degenerativas e outros quadros demenciais 
cada vez mais frequentes atualmente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urologia Pediátrica 
 
Graças ao desenvolvimento tecnológico e de 
técnicas modernas de exames disgnósticos, 
hoje já é possível, para um urologista 
pediatra, reconhecer disfunções ou más-
formações desde a vida intrauterina até o 
início da idade adulta. As intervenções em 
crianças com problemas urológicos se 
tornaram ainda mais eficientes com 
tratamentos minimamente invasivos para 
diversas patologias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envelhecimento Masculino 
 
O homem, com o passar dos anos, sofre 
um processo natural de envelhecimento 
de suas células gerando inúmeras 
repercussões no corpo, bem como o 
declínio progressivo e lento de sua função 
hormonal, principalmente após os 40 
anos. Esse processo é chamado de 
Deficiência Androgênica do 
Envelhecimento Masculino (DAEM). 
Portanto, a idade é um fator de risco 
independente para a queda da 
testosterona e o acompanhamento com 
médico urologista é fundamental para o 
diagnóstico e tratamento adequados 
dessa condição 
 

Urologia Feminina 
 

As mulheres possuem um aparelho 
urogenital que demanda maior cuidado 
clínico, principalmente, no que diz 
respeito ao assoalho pélvico. Essa é uma 
subespecialidade híbrida, dentro dos 
campos da urologia e da ginecologia, na 
qual o médico cuida da prevenção, 
diagnóstico e tratamento de problemas 
relacionados ao útero, reto, intestino, 
bexiga, ou seja, a região do baixo 
abdômen nas mulheres.  
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Clínica da 
Coluna 
Cuidados redobrados 

na pandemia 
 
 
O home office, em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus, foi fator 
determinante para a mudança na rotina 
de muita gente. O que antes deveria 
durar algumas semanas agora foi 
incorporado integralmente ou de 
maneira híbrida por muitas empresas. 
Entretanto, muita gente não tem uma 
boa estrutura para passar horas 
trabalhando em casa. Mesa, cadeira e 
iluminação adequados: nem todo mundo 
tem. E a primeira a sofrer é a sua coluna. 
 
De acordo com a Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS), divulgada no ano passado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 52% das pessoas 
maiores de 18 anos apresentaram 
diagnóstico de doenças crônicas sendo 
21,6% delas, cerca de 34,3 milhões, 
apontaram problemas de coluna. 
 
Sofrer com dor na coluna, infelizmente, 
é muito comum. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) até 80% da 
população tem algum problema na 
região. É um número muito alto e que 
precisa de atenção. Por isso, com o 
objetivo de oferecer um atendimento 
integral aos seus pacientes, o Itaigara 
Memorial inaugurou, em abril, mais um 
centro de referência: o Itaigara 
Memorial Clínica da Coluna.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Todos os cuidados para a 
coluna em um só lugar 
 
Uma equipe renomada e experiente 
formada por nove ortopedistas da 
coluna: Dr. Rony Brito Fernandes, Dr. 
Marcus Thadeu Venâncio Simões, Dr. Luís 
Fernando Weber de Oliveira, Dra. 
Fernanda Batista Gonçalves, Dr. Maurício 
Guimarães Pimentel, Dr. Tiago Argolo 
Bittencourt de Oliveira, Dr. Mauricio 
Santos Gusmão, Dr. Fabricio Chies 
Barcellos e Dr. Djalma Amorim Junior. 
Eles, que já atuavam no Itaigara 
Memorial, agora fazem consultas 
ambulatoriais, além de cirurgias 
minimamente invasivas. 

 
Dentre os procedimentos realizados no 
centro cirúrgico do Itaigara Memorial 
Hospital Dia, destacam-se: Biópsia de 
Corpo Vertebral, Bloqueio anestésico de 
simpático lombar, Cirurgia da coluna por 
via endoscópica, Coluna vertebral: 
infiltração foraminal ou facetária ou 
articular, Denervação percutânea de 
faceta articular - por segmento, 
Discografia, Osteoplastia ou discectomia 
percutânea (vertebroplastia e outras) e 
Rizotomia percutânea por segmento - 
qualquer método. 

 
É importante manter-se sempre atento a 
sinais de incômodos ou alterações na 
coluna. O Itaigara Memorial Clínica da 
Coluna chegou a Salvador com uma 
equipe qualificada e alta tecnologia para 
oferecer um atendimento ainda mais 
diferenciado aos seus pacientes. A 
instituição conta ainda com os serviços 
de fisioterapia através do Itaigara 
Memorial Clínica da Dor, bem como de 
uma equipe multidisciplinar com foco no 
tratamento integral da dor como 
algologistas, psicóloga, acupunturista e 
nutricionista.  
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Home office sem dor 
 
A nova realidade vem gerando dores na 
coluna de muitos profissionais, mas 
algumas dicas da fisioterapeuta do 
Itaigara Memorial Clínica da Dor, Ana 
Cassia Baião, poderão ajudar você a 
manter a sua coluna saudável em tempos 
de home office: 

 Para montar adequadamente uma 
estação de trabalho/estudo, o 
primeiro passo é escolher um espaço 
arejado e bem iluminado. A fonte de 
iluminação não deve incidir 
diretamente sobre a tela do monitor, 
mas sim de lado; 

 Escolha uma superfície plana e lisa, 
para posicionar seu aparelho. A 
máquina deve estar centralizada e a 
altura da tela deve estar na linha dos 
olhos. Para isso, utilize um suporte 
apropriado ou use livros como apoio; 

 O monitor deve estar à distância de 
um braço. Sente-se confortavelmente 
numa cadeira e estique o membro. 
Posicione a tela na distância final, 
tocando os dedos; 

 Ao digitar, mantenha os cotovelos 
apoiados na cadeira, em 90° de 
flexão. Deixe os punhos livres. Nada 
de apoiá-los em superfícies rígidas; 

 Ao sentar, mantenha a coluna 
alinhada, apoiada no encosto da 
cadeira, com os ombros e os quadris 
na mesma direção. Os joelhos devem 
estar flexionados, formando um 
ângulo de 90°. Pés no chão ou sobre 
um suporte; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Para manter o monitor do notebook 
na altura da linha dos olhos, faz-se 
necessário a utilização de teclado e 
mouse acessório. Mantenho-os 
centralizados; 

 Durante a jornada de trabalho, faça 
pausas regulares. Movimente seu 
pescoço. Mova-o para baixo, olhando 
na direção dos pés. Conte até dez. Em 
seguida olhe para cima, e conte, 
novamente. Faça movimentos 
circulares com os ombros. Alongue-
se! 
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Aconteceu 
no IMHD 
 

Fevereiro Roxo 
 

Doença silenciosa, a Fibromialgia já 
acomete 2,5% na população brasileira. A 
campanha Fevereiro Roxo, apoiada pelo 
Itaigara Memorial Clínica da Dor, 
permitiu um maior compartilhamento de 
informações sobre essa patologia e 
mostrou que embora a doença não tenha 
cura, o diagnóstico precoce ajuda o 
paciente a conviver com ela, se 
permitindo ter uma maior qualidade de 
vida. A equipe multidisciplinar composta 
por algologista, fisioterapeuta, 
nutricionista, enfermeira e psicóloga 
gravou um vídeo de conscientização 
sobre a doença, que foi compartilhado 
em nossas redes. Vai lá e aperta o Play 

pra conferir!  ⠀⠀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março Azul 

 
Identificado com a cor azul marinho, 
março é reconhecido internacionalmente 
como o mês de conscientização sobre o 
câncer colorretal – que é o terceiro mais 
comum entre todos os tipos de cânceres 
no mundo. A patologia abrange os 
tumores que surgem no intestino grosso 
e no reto e, no Brasil, é o segundo mais  
comum entre homens e mulheres.  

 
 
O Itaigara Memorial Gastro-Hepato 
Endoscopia tem uma equipe médica 
especializada que atua no rastreamento 
e diagnóstico precoce do câncer de 
cólon. O coordenador científico, Dr. 
Rodrigo Felipe, deu entrevista para 
diversas TVs e rádios, além de matérias 
em jornais e sites falando sobre o 
assunto.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Seminário 
Internacional em 
Endoscopia Digestiva 
 
O O Itaigara Memorial Gastro-Hepato 
Endoscopia promoveu, no dia 25 de 
março, o II Seminário Internacional em 
Endoscopia Digestiva da instituição. 
Com transmissão pelo canal do Itaigara 
Memorial Hospital Dia no Youtube, o 
evento, que teve tradução simultânea 
em Inglês e Português, contou com a 
participação diretamente do Japão do 
Dr. Naohisa Yoshida (professor da 
Universidade de Medicina da Prefeitura 
de Kioto/ Japão), bem como do Dr. Luis 
Masuo Maruta (chefe da unidade de 
endoscopia do hospital universitário da 
USP - SP/ Brasil) e do Dr. Nelson Tomio 
Miyajima (médico do serviço de 
endoscopia do Hospital das Clínicas - 
FMUSP/ Brasil). O encontro virtual 
contou com 1800 participantes, sendo 
384 estrangeiros.  
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Projeto Audiovisual 
 
Como parte do planejamento de 
comunicação, o Itaigara Memorial iniciou 
um projeto audiovisual com a realização 
de vídeos institucionais para contar um 
pouco da história da instituição, seu 
atendimento humanizado, protocolos de 
segurança, inaugurações dos centros de 
saúde, campanhas, serviços oferecidos e, 
o melhor, a paixão por cuidar da saúde 
de todos! O público já pode conferir em 
nossas redes e canal no YouTube alguns 
desses vídeos, que foram produzidos pela 
O3Play em parceira com o nosso setor de 
Comunicação e Marketing e assessoria de 
imprensa, a agência Comunicando Ideias.  

 

 

Índice de 
Satisfação dos 
Pacientes  
 
Todas as unidades do Itaigara Memorial 
atingiram a zona de excelência, de 
acordo com o índice Net Promoter Score 
(NPS), alcançando 87% de avaliações 
positivas dos nossos pacientes, em 
dezembro de 2020. O NPS é uma métrica 
altamente eficaz utilizada por 
organizações de todos os portes e lugares 
do mundo com o objetivo de medir a 
satisfação e lealdade do seu público. O 
Itaigara Memorial segue na incessante 
busca por aprimorar cada vez mais o seu 
atendimento que, diariamente, rende 
elogios aos seus colaboradores, que 
exercem seu papel com tanta 
competência e afeto. O resultado foi 
divulgado em fevereiro deste ano.  
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Mente sã, 
Corpo são  

 

Saúde mental e 
alimentação 
adequada na 
pandemia 
 
A pandemia do Coronavírus trouxe 
preocupações relacionadas não só ao 
adoecimento físico, mas também ao 
comprometimento do bem-estar 
emocional. A necessidade de mudanças 
comportamentais vem gerando um forte 
impacto na saúde mental das pessoas.  
 
“A pessoa sente uma dor específica, faz 
os exames solicitados, descobre que o 
problema tem origem emocional. São as 
doenças psicossomáticas, que 
apresentam sintomas físicos, sem que 
nenhum exame laboratorial ou de 
imagem revele características físicas que 
possam ser a causa. Durante a pandemia 
é notório o aumento desse diagnóstico”, 
conta a psicóloga do Itaigara Memorial 
Clínica da Dor, Gilmara Rodrigues. 
 
A psicóloga aproveita para fazer um 
importante alerta: você não está 
sozinho. “Diante de tantos desafios, a 
cabeça realmente entra em outra 
frequência, e isso está acontecendo com 
todo mundo. Viver em tempos de 
pandemia é também uma jornada 
mental. Por isso, os cuidados que 
devemos tomar não podem ser somente 
com o corpo. Vale ficar de olho nas  
 
 
 
 

 
emoções também”, diz Gilmara. 
 
Frente a esse cenário, é perceptível 
também o impacto no comportamento 
alimentar, com o aumento no consumo 
de alimentos ultraprocessados e bebidas 
alcoólicas. Atualmente, diante da 
redução dos espaços de convivência e das 
possibilidades de obtenção de prazer, a 
solução de mais fácil acesso para a 
obtenção de bem-estar é a comida. Não 
é à toa que se fala em comfort food, a 
comida conforto. 
 
“O consumo frequente destes alimentos 
pode piorar quadros de dores crônicas, 
favorecer o aparecimento ou agravo de 
doenças cardiovasculares, diabetes, 
pressão alta e câncer, além de favorecer 
o ganho de peso de forma não saudável”, 
explica o nutricionista do Itaigara 
Memorial Clínica da Dor, Dr. Leandro 
Sarmento.  
 
De acordo com Leandro, a grande dica de 
uma alimentação saudável é priorizar os 
alimentos naturais e evitar os 
industrializados: “Às vezes precisamos 
de algo prático ou consumimos por 
prazer, e tudo bem, mas busque ter 
disponível em casa os alimentos naturais 
para o dia a dia”. 
 
PROCURE AJUDA PROFISSIONAL 
 
A dor deve ser tratada de forma 
multidisciplinar. Por isso, o Itaigara 
Memorial Clínica da Dor conta com uma 
equipe multiprofissional composta por 
médicos de diferentes especialidades em 
prol do atendimento integral ao 
paciente. “Fazer parte dessa equipe é 
maravilhoso, principalmente neste 
momento de pandemia, no qual observa-
se a importância da abordagem 
multidisciplinar do paciente e do 
acolhimento deste e da sua família”, 
destaca a algologista e coordenadora do 
Itaigara Memorial Clínica da Dor, Dra. 
Anita Rocha. 
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O que vem 
por aí 
 

 
Itaigara Memorial 
Clínica do Pé e 
Tornozelo 
 
Em maio, o Itaigara Memorial irá 
inaugurar mais um serviço de saúde: o 
Itaigara Memorial Clínica do Pé e 
Tornozelo. Formado por um grupo 
renomado de ortopedistas especialistas 
em pé, o grupo será composto por Dra. 
Carolina Cunha Moraes, Dra. Gabriela 
Silveira Nonato, Dra. Janice de Souza 
Guimarães, Dr. Marcus Vinicius Mota 
Garcia Moreno, Dr. Marilton Jorge Torres 
Gomes e Dr. Túlio Eduardo Marçal Vieira. 
Entre as principais patologias mais 
comuns que podem necessitar de cirurgia 
estão fratura, fascite plantar, lesões 
tendíneas e ligamentares, joanete, pé 
plano, artrose, neuroma de Morton e 
metatarsalgia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01 Ano de Clínica da 
Dor 
 
Em junho, completaremos um ano de 
inauguração do Itaigara Memorial Clínica 
da Dor. E para marcar a data do nosso 
centro de tratamento integral da dor, 
estamos preparando algumas ações 
internas voltadas para colaboradores, 
corpo clínico e pacientes, seguindo todos 
os protocolos de saúde e segurança, para 
alertar sobre a importância de prevenir e 
cuidar da dor. O serviço conta com 
equipe multidisciplinar nas diversas 
especialidades como Fisioterapia, 
Psicologia, Enfermagem, Psiquiatria, 
Ortopedia, Odontologia, Neurologia, 
Neurocirurgia, Medicina Intervencionista 
da Dor, Nutrição e Algologia, bem como 
oferece terapias importantes no 
tratamento da dor que incluem 
acupuntura, bloqueios periféricos e 
venosos, neuroestimulação, 
ventosaterapia, Liberação Miofascial 
laserterapia, infiltrações, aplicação de 
toxina botulínica, pilates e 
microfisioterapia. Aguardem!  
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Fale com o 
especialista  
DR. MAURÍCIO GUSMÃO 
 
A cirurgia da coluna vem sofrendo recentes 
avanços no sentido de minimizar o trauma 
cirúrgico e levar a uma recuperação mais 
rápida e menos dolorosa aos pacientes por 
meio das cirurgias minimamente invasivas. 
As técnicas são realizadas através de uma 
pequena incisão na pele e, usualmente, 
auxiliadas pelo uso de microscópios e/ou 
endoscópios. Em entrevista, o médico 
ortopedista do Itaigara Memorial Clínica da 
Coluna, Dr Maurício Gusmão, sanou dúvidas 
sobre os procedimentos. Confira! 
 
1. O que são cirurgias minimamente 
invasivas da coluna vertebral? 
 
São procedimentos em que a agressão às 
estruturas que envolvem a coluna são 
mínimas. Músculos, ligamentos e estruturas 
ósseas são, praticamente, completamente 
preservados e o procedimento que precisa 
ser feito na coluna é igual ao que seria feito 
numa cirurgia aberta. 
 
2. Quais as vantagens desse tipo de 
cirurgia?  
 
Como minimizamos o acesso à coluna, 
consequentemente reduzimos também os 
riscos de complicações e de dor pós-
operatório, além do retorno mais rápido às 
atividades diárias. Podemos citar como 
opções de procedimentos em hospital dia: 
infiltrações, rizotomias, discectomias 
percutâneas, bloqueios e cirurgia 
endoscópica para tratamento de hérnia 
discal - que foi um dos procedimentos 
recentemente incorporados ao Rol da ANS. 
 
3. Cada problema na coluna possui uma 
série de tratamentos possíveis. Quando é 
indicado o procedimento cirúrgico? 
 
O tratamento cirúrgico está indicado em 
casos específicos baseado no quadro clínico 
e radiológico do paciente. As indicações são 
individualizadas, baseadas em evidências 
científicas. De modo geral, podemos citar 
falha do tratamento conservador, déficit 
neurológico progressivo e dor intratável as  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
medidas convencionais. 
 
4. O que é cirurgia por vídeo da coluna ou 
endoscopia da coluna? Quais os benefícios? 
 
A endoscopia da coluna é uma técnica 
cirúrgica inovadora para tratamento de 
hérnias discais ou estenose de canal na qual 
o cirurgião realiza o procedimento através 
de uma câmera de vídeo com corte na pele 
de 1,0cm. Através da cânula de acesso, 
podemos utilizar diversos materiais com 
pinças, dril, ótica, tesouras, tudo adaptado 
ao tamanho do acesso sem qualquer prejuízo 
ao procedimento. Com essa técnica 
conseguimos dar alta no mesmo dia com 
todas as vantagens já citadas dos 
procedimentos minimamente invasivos. 
 
5. Como é a recuperação pós-cirurgia? É 
possível retornar as atividades normais do 
dia a dia? 
 
A recuperação é mais rápida comparada à 
técnica aberta, mas o tempo de cada 
paciente é variável conforme a patologia e 
procedimento que cada um precisa fazer. 
 
6. Qual o diferencial do Itaigara Memorial 
Clínica da Coluna? 
 
O Itaigara Memorial é um hospital dia que 
oferece atendimento de excelência e equipe 
de cirurgiões de coluna com formação 
diferenciada, enfermagem humanizada, ágil 
e estrutura física com totais condições de 
realizar tratamentos minimamente invasivos 
na coluna, além de menor custo. Outro 
diferencial é o fato de não ter emergência 
aberta e UTI, o que durante a pandemia 
minimiza riscos de contaminação com a 
COVID-19. 
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Nota 

 
 
 
 
 

Convênios 
 

Microfisioterapia 
 
O Itaigara Memorial Clínica da Dor agora 
conta com um novo serviço: a 
Microfisioterapia. É uma técnica de 
terapia manual que visa tratar a causa da 
doença e não apenas seu sintoma. Dor 
aguda e crônica, doenças 
psicossomáticas, ansiedade, depressão, 
alergias, enxaqueca, distúrbios 
gastrointestinais e câncer são algumas 
das indicações para a Microfisioterapia. 
Os toques na pele fazem com que o corpo 
ressignifique agressões vividas, seja de 
ordem física, tóxica ou emocional. Entre 
os benefícios estão a melhoria do estado 
emocional, tratamento das dores, 
estimulação do sistema imunológico e a 
prevenção de doenças.  
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