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Doenças reumáticas atingem 
pessoas de todas as idades. 
Conheça as principais e saiba como tratar!  
|pg 03 e 04  

 
 

 

Doença de Crohn e Retocolite 

Ulcerativa: doenças inflamatórias 

intestinais estão cada vez mais 

comuns. 
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Saiba tudo sobre cirurgia pediátrica em regime 

de hospital dia. 
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Editorial 
 

 

As doenças crônicas representam um grande 
desafio para a saúde pública. Seja pelo 
diagnóstico tardio ou por mitos que as 
envolvem. Por isso, na primeira News de 
2022 decidimos dedicar algumas páginas 
para não só informar, mas também 
desmistificar acerca de problemas que 
impactam diretamente na qualidade de vida 
de milhares de pessoas. 

A maioria das doenças reumáticas, por 
exemplo, surgem por volta dos 35 e 40 anos, 
tanto em homens quanto em mulheres, mas 
ainda há quem as associe somente às pessoas 
mais velhas. Caso não sejam tratadas 
adequadamente, essas enfermidades podem 
causar uma série de limitações e levar até a 
incapacidade física, provocando o 
afastamento do trabalho e a aposentadoria 
precoce. 

Outro problema de saúde muito comum é a 
intolerância à lactose. Pesquisas globais 
mostram que quase três em cada quatro 
pessoas no planeta (75%) reagem mal aos 
derivados do leite. No Brasil, estima-se que 
este percentual atinja 40% da população e 
esses números consideráveis mostram a 
necessidade em discutirmos o assunto. 
 

Manutenção  
ONA 3 

Ainda sobre doenças que afetam a qualidade 
de vida das pessoas, estão as doenças 
inflamatórias intestinais: Retocolite 
Ulcerativa e a Doença de Crohn. É importante 
ampliarmos a conscientização dos pacientes 
para que possam entender sobre os sintomas 
e tratamentos dessas patologias. 

E os nossos pequenos pacientes também 
ganharão destaque com uma entrevista muito 
interessante com três especialistas sobre os 
cuidados voltados para as cirurgias 
pediátricas em regime de hospital dia. Tudo 
isso e outros assuntos como o que aconteceu 
nesse início de ano e também o que estamos 
planejando realizar você poderá conferir 
nessa primeira edição de 2022 da News! 

 

Boa leitura! 

                          
                              Fábio Brinço 

                      Diretor-Superintendente  

                      do Itaigara Memorial 

 

 

 

 

O Itaigara Memorial conquistou a 
manutenção da Acreditação Hospitalar 
pela Organização Nacional de Acreditação 
(ONA) Nível 3. Isso só reforça o nosso 
cuidado com a segurança do paciente, 
melhora a colaboração entre as equipes e 
promove a qualidade dos serviços 
prestados. Porque nós temos um time coeso 
e apaixonado pelo que faz, formado por 
diversas interfaces que, juntas, caminham 
em uma única jornada de dedicação em prol 
da saúde.  Sendo assim, seguimos por mais 
um ano, sendo referência nacional em 
excelência no modelo de hospital dia.  
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Intolerância à 
Lactose: como 
identificar? 
 

Você adora comer aquela pizza de quatro 
queijos ou beber chocolate quente quando o 
tempo está muito frio e logo depois já sente 
a barriga fazendo barulhos? Saiba que você 
pode estar sofrendo de uma condição que 
atinge cerca de 70% da população mundial 
em diferentes graus: a intolerância à 
lactose. 
 
“A intolerância à lactose acontece quando a 
pessoa não consegue digerir corretamente 
alimentos que possuam o açúcar presente no 
leite (lactose). Geralmente, quando 
consumimos esse açúcar, uma enzima em 
nosso corpo, conhecida como lactase, 
consegue quebrá-lo em partes menores, a 
fim de que seja absorvido. Quando a pessoa 
não tem lactase na quantidade necessária 
para fazer essa quebra, ela começa a 
apresentar os sintomas”, explica a 
gastroenterologista do Itaigara Memorial 
Gastro-Hepato Endoscopia, Dra. Maria 
Cristina Martins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existem três tipos de intolerância à lactose: 

• Congênita - quando a pessoa já nasce 
com a condição; 
 
 
 
 

 
 

• Primária - surge no decorrer dos anos e 
faz parte do processo natural do 
envelhecimento; 

• Secundária - ocorre devido a alguma 
doença gastrointestinal provocada por 
uma doença ou condição que afeta o 
intestino, como gastroenterite, doença 
celíaca ou doença de Crohn, entre 
outras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Os sintomas variam de pessoa para pessoa e 
de acordo com a quantidade ingerida de 
lactose. No entanto, eles costumam surgir 
entre 30 minutos e 2 horas depois da 
ingestão”, ressalta a gastroenterologista. Os 
sintomas mais comuns são gases, 
estufamento, náuseas, diarreia, flatulência, 
cólicas, dor no corpo, cãibras, dor de cabeça 
e irritabilidade. 
 
Ainda de acordo com Maria Cristina, não há 
como conter a queda na produção da lactase, 
entretanto, o ideal é apostar em uma 
alimentação com verduras, frutas e cereais 
integrais, pois, facilitam o trânsito 
intestinal.  
 
Embora não seja uma condição que possa 
progredir para outra mais grave, ela causa 
diversos sintomas e pode afetar bastante a 
qualidade de vida. Para um diagnóstico 
correto, o ideal é que se procure um médico 
especializado em gastroenterologia. No 
Itaigara Memorial Gastro-Hepato 
Endoscopia, você encontra um centro de 
referência em gastroenterologia e uma das 
maiores unidades do país na especialidade, 
com um time de profissionais especializados 
na área para melhor atender aos pacientes. 
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Doenças reumáticas 
atingem pessoas de 
todas as idades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As doenças reumáticas foram consideradas 
raras em décadas passadas e hoje são 
reconhecidamente uma das causas mais 
importantes de morbidade na população 
adulta.  Esse grupo de doença compreende 
mais de 120 patologias com variados tipos de 
manifestações clínicas, podendo ou não  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

comprometer o sistema músculo esquelético 
– que são as articulações, ossos, músculos, 
ligamentos e tendões. De acordo com a 
Sociedade Brasileira de Reumatologia, as 
doenças reumáticas afetam cerca de 15 
milhões de pessoas no Brasil, prejudicando 
diretamente o aparelho locomotor.  

“As queixas articulares, caracterizadas por 
dor persistente, inchaço e rigidez, muita 
vezes são os principais sintomas que levam o 
paciente a buscar o atendimento médico 
especializado, mas é importante lembrar 
que as doenças reumáticas autoimunes 
podem comprometer de forma sistêmica o 
corpo humano, causando alterações em 
diversos órgãos”,  explica a reumatologista 
do Itaigara Memorial Hospital Dia, Dra. 
Carla Baleeiro. 

 
Ao contrário do que se possa imaginar, as 
doenças reumáticas não ocorrem somente 
em idosos, mas também podem afetar as 
demais faixas etárias, incluindo adultos 
jovens e crianças. As patologias mais 
frequentes são artrose, conhecida também 
como osteoartrite, gota, fibromialgia, 
osteoporose, tendinites e as bursites. As 
condições autoimunes são menos 
frequentes, mas ainda assim afetam uma 
grande parte da população, dentre elas 
podemos destacar a artrite reumatoide, o 
lúpus eritematoso sistêmico e as 
espondiloartrites (ex: espondilite 
anquilosante, artrite psoriásica e artrite 
enteropática). 
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“A maioria das doenças reumáticas tem 
caráter crônico e persistente, porém, com 
diagnóstico precoce e acompanhamento 
contínuo, é possível alcançar um tratamento 
com resultado positivo, além de uma boa 
qualidade de vida”, acrescenta Dra. Carla 
Baleeiro. Sendo assim, se você tem dor nas 
articulações de forma contínua, 
principalmente por mais de seis semanas, 
acompanhada ou não de vermelhidão, 
inchaço, calor e dificuldade para 
movimentação, procure um reumatologista.  

No Itaigara Memorial, você pode agendar 
consulta com reumatologista para iniciar um 
tratamento adequado, que envolve, além da 
terapia medicamentosa, a prática de 
exercícios físicos regulares, fisioterapia, 
acupuntura e acompanhamento psicológico. 
 

Terapia imunobiológica 
 
O tratamento das doenças reumáticas 
autoimunes avançou de forma significativa 
nas últimas décadas. Hoje, um número cada 
vez maior  de medicações se encontra 
disponível com intuito de controlar a 
atividade da doença, reduzindo a evolução 
para sequelas e promovendo bem-estar ao 
paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A terapia imunobiológica consiste em um 
grupo de medicações produzidas através de 
tecnologia biomolecular avançada, com 
capacidade de agir em pontos específicos das 
vias imunológicas e inflamatórias de diversas 
doenças, principalmente as de caráter 
autoimune. Essa terapia é indicada seguindo 
protocolos específicos de cada patologia, 
mas 

 

principalmente em casos nos quais o 
tratamento inicial com medicações 
tradicionais administradas por via oral não 
apresentou eficácia desejada ou quando 
causou efeitos colaterais negativos ao 
paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Além das doenças reumáticas, a terapia 
imunobiológica pode ser usada para o 
tratamento de outras doenças em diversas 
especialidades, entre elas: oncologia, 
neurologia, gastroenterologia, 
dermatologia, pneumologia, alergologia, 
imunologia, oftalmologia, hematologia, 
pediatria, infectologia, dentre outras. 

A forma de administração pode ser pela via 
subcutânea ou intravenosa, essa última 
também conhecida como terapia infusional. 
Como os fármacos imunobiológicos não são 
comercializados de rotina nas farmácias e 
requerem cuidado no momento da 
manipulação, é recomendado que a sua 
administração seja realizada por clínicas 
diretamente especializadas para essa 
função. O Itaigara Memorial oferece o 
serviço de terapia infusional para auxiliar o 
paciente no tratamento de diversas 
especialidades. Agende já a sua consulta 
com a nossa equipe de reumatologia, 
dermatologia ou gastroenterologia! 
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Doença de 
Crohn e a 
Retocolite 
Doenças 
inflamatórias 
intestinais estão 
cada vez mais 
comuns 
 
As doenças inflamatórias intestinais (DII) 
envolvem duas doenças crônicas que 
provocam inflamação do intestino: a doença 
de Crohn e a Retocolite Ulcerativa. Embora 
apresentem sintomas bem semelhantes, 
como dor abdominal, diarreia, perda de 
peso, fadiga, anemia ou intolerâncias 
alimentares, elas são doenças distintas.  

 
"Ambas as patologias são desencadeadas por 
uma reação do sistema imunológico do 
paciente que age contra o intestino causando 
uma inflamação", explica o 
gastroenterologista do Itaigara Memorial 
Gastro-Hepato Endoscopia, Dr. Rodrigo 
Felipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Segundo um estudo realizado pela 
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e 
Doença de Crohn, a doença de Crohn atinge 
mais de 50% dos pacientes com DII. Ela é 
caracterizada pela inflamação de toda a 
parede intestinal, podendo afetar desde o 
começo do órgão até o ânus. Já a retocolite 
ulcerativa, também é uma inflamação, mas 
afeta somente o intestino grosso. 

 
“Os sintomas das doenças inflamatórias 
intestinais podem passar despercebidos por 
muito tempo. Isso porque é comum ir ao 
banheiro mais de uma vez ao dia ou ter uma 
diarreia quando uma refeição não cai bem. 
Na maioria dos casos, a pessoa acredita ser 
algum alimento que comeu o responsável 
pelos sintomas constantes ou até mesmo 
algum problema relacionado à lactose ou 
glúten, porém muitas vezes não é”, alerta a 
gastroenterologista do Itaigara Memorial 
Gastro-Hepato Endoscopia, Dra. Flora 
Fortes. 
 
A escolha do tratamento dependerá da 
gravidade e do estágio em que a doença de 
Crohn ou Retocolite Ulcerativa se 
encontram. Mas para um tratamento de 
excelência, é preciso que, além do 
gastroenterologista, também estejam 
envolvidos outros profissionais como o 
coloproctologista, nutricionistas e até 
psicólogos e dermatologistas. 
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“Daí a importância do diagnóstico precoce 
para que não haja impacto na qualidade de 
vida de quem tem DII. Por exemplo são 
muitos os relatos de pacientes com episódios 
frequentes de dor abdominal e diarreia que 
demoram anos  para serem diagnosticados, 
atrasando o tratamento da doença” conta a 
coloproctologista do Itaigara Memorial 
Gastro-Hepato Endoscopia, Dra. Lina 
Codes. 
 
 

Itaigara Memorial Clínica do 
Intestino 
 
O Itaigara Memorial Gastro-Hepato 
Endoscopia conta com uma equipe 
multidisciplinar para atender aos pacientes 
com Doenças Inflamatórias Intestinais. É o 
Itaigara Memorial Clínica do Intestino que 
tem uma equipe composta pela 
coloproctologista Dra. Lina Codes; os 
gastroenterologistas Dr. Rodrigo Felipe, 
Dra. Márcia Felipe, Dra. Andreia Maia, Dra. 
Flora Fortes e Dra. Neogelia Almeida; a 
psicóloga Dra. Clara Marinho; a 
dermatologista Dra. Ariene Paixão; o 
oftalmologista Rodrigo Dahia; e pela 
nutricionista Geisa Santos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O Itaigara Memorial Clínica do Intestino 
oferece tratamento completo ao paciente, 
incluindo consultas especializadas, avaliação 
nutricional e psicológica, bem como 
tratamento clínico e exames 
complementares como Endoscopia Digestiva 
Alta, Video Cápsula Endoscópica e 
Colonoscopia.  
 
 
 
Indicações da Cápsula Endoscópica 
 

    A Cápsula Endoscópica é um exame 

indicado para a visualização da mucosa do 
intestino delgado e: 
 

     Diagnóstico e monitoramento de lesões 

que podem indicar doença de Crohn, esta 
não detectada em exames convencionais de 
Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia; 
 

     Diagnóstico de lesões causadoras de 

Sangramento de Origem Obscura; 
 

     Avaliação de pacientes com anemia por 

deficiência de ferro, sem alterações em 
exames convencionais de Endoscopia 
Digestiva Alta e Colonoscopia; 
 

     Quando o paciente tem um sangue oculto 

positivo com colonoscopia e endoscopia sem 
alterações; 
  

     Quando são encontradas alterações ao 

nível do jejuno na Ressonância Magnética de 
abdômen total. 
 
A Cápsula Endoscópica utilizada no Itaigara 
Memorial Gastro-Hepato na Plataforma 
PillCam com cápsulas PillCamSB, pode ser 
utilizada como ferramenta importante para 
a detecção de anomalias do intestino 
delgado, podendo ser usada em adultos e 
crianças a partir de dois anos de idade. 

 

Se você sente algum desses sintomas, agende 
já a sua consulta! 
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Aconteceu 
no IMHD 
 

Fevereiro Roxo 
 

É através da campanha Fevereiro Roxo que 
podemos compartilhar informações sobre a 
Fibromialgia. No Itaigara Memorial Clínica 
da Dor, possuímos uma equipe 
multidisciplinar para ajudar os pacientes 
desta patologia a reencontrarem a qualidade 
de vida! Por ser uma doença que não tem 
cura, existem alguns tratamentos paliativos 
disponíveis como o uso de medicamentos, 
terapias como fisioterapia e acupuntura, 
bem como hábitos saudáveis com uma 
alimentação balanceada e a prática de 
exercícios físicos. Todos os anos, lançamos 
uma campanha interna para alertar sobre os 
sintomas e tratamentos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março Amarelo 
 

Durante o Março Amarelo, o Itaigara 
Memorial fez um importante alerta à saúde 
da mulher em comemoração ao Mês Mundial 
de Conscientização da Endometriose. Foi 
realizada uma campanha interna sobre a 
patologia, além da realização de um vídeo 
sobre os sintomas e tratamento publicado 
em nossas redes sociais com o Ginecologista 
Dr. Carlos Lino e matérias e entrevistas na  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
imprensa. O Itaigara Memorial Instituto da 
Mulher possui uma equipe de ginecologistas 
para atendimento em consultórios clínicos e 
realização de procedimentos no centro 
cirúrgico do hospital dia. O tratamento 
também pode ser complementar através dos 
serviços do Itaigara Memorial Clínica da Dor 
como a fisioterapia pélvica, 
microfisioterapia, bloqueios anestésicos, 
acupuntura e acompanhamento nutricional. 
 

Março Azul  

 
O coordenador científico e 
gastroenterologista do Itaigara Memorial 
Gastro-Hepato Endoscopia, Dr. Rodrigo 
Felipe, esteve à frente da campanha sobre o 
Março Azul, que aconteceu internamente no 
Itaigara Memorial em conscientização à 
importância da prevenção ao câncer 
colorretal durante todo o mês. Nas mulheres 
brasileiras, a doença só perde para o câncer 
de mama. E, nos homens, fica atrás apenas 
do câncer de próstata. A incidência do 
câncer colorretal decorre de práticas não 
saudáveis como obesidade, tabagismo, 
alcoolismo, sedentarismo e má alimentação. 
O tema foi pauta para diversas matérias e 
entrevistas na imprensa, além de termos 
adesivado a fachada do prédio da Gastro-
Hepato, na Alameda das Espatódeas, em 
apoio à campanha. 

⠀ 

⠀ 

 

 

 

 

 



ITAIGARA MEMORIAL 9  

 

Dia da Mulher 
 
Fortes, corajosas, guerreiras e 
determinadas. O Itaigara Memorial tem um 
imenso orgulho das diversas mulheres que 
compõem a sua equipe. E como forma de 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher 
apresentamos nas nossas redes sociais, 
durante todo o mês de março, uma parte 
dessas mulheres através da campanha 
“Mulheres que Inspiram Itaigara 
Memorial”. Além disso, ambiente hospitalar 
super humanizado se tornou ainda mais leve 
e feminino com a presença de uma musicista, 
que tocou clarinete em diversos ambientes 
do hospital e clínicas, causando emoção por 
onde passou. E neste clima de festejos, não 
faltou nem a Mulher Maravilha, que ilustra a 
garra, a força e determinação das mulheres 
que compõem o Itaigara Memorial.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Semana Abril pela 
segurança do 
paciente 
 
No Itaigara Memorial, reconhecemos a 
importância de adotar medidas para 
redobrar os cuidados e garantir boas práticas 
de segurança dentro de nossos serviços, a fim 
de oferecer o melhor atendimento. E 
durante todo o mês de abril, realizamos a 
campanha Abril pela Segurança do Paciente 
onde, semanalmente, promovemos uma 
programação especial com nossos 
colaboradores focada em “Como as Metas 
de Segurança impactam na Meta - de 
Cirurgia e Exame Seguro”. Foram realizadas 
duas palestras: uma em celebração ao Dia 
Nacional de Segurança do Paciente com 
Gilson Gehring (da Triny - Soluções em Valor  
 

 
 
em Negócios) e outra sobre “Como a 
Comunicação Não-Violenta pode aprimorar 
relacionamentos pessoais e profissionais 
para uma cultura mais colaborativa”, com 
Elenilza Vargas. Fizemos ainda jogo 
interativo com Bingo da Comunicação 
Efetiva, jogos de Tabuleiro Humano e Dados, 
Amarelinha da Identificação, distribuição de 
brindes, entre outras atividades lúdicas. 
Tudo para testarmos as nossas habilidades, 
cada um fazendo a sua parte para que todos 
fiquem ainda mais seguros! 
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Fale com o 
especialista  
 

Cuidar da saúde dos nossos pequenos pacientes é 
uma missão mais do que especial para nós. O 
atendimento humanizado e o mundo lúdico, que 
envolvem as crianças quando estão a bordo do 
carrinho elétrico a caminho do centro cirúrgico 
do Itaigara Memorial Hospital Dia, é o ponto de 
partida para o sucesso dos procedimentos. 

Quer entender mais sobre as cirurgias 
pediátricas? Em entrevista, o cirurgião Dr. José 
Bahia Sapucaia, o uropediatra Dr. Alfredo 
Querino e a anestesiologista Dra. Ana Dias 
explicam mais sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. JOSÉ BAHIA SAPUCAIA (CIURGIÃO) 
 

1. Quais são as cirurgias mais comuns na 
infância? 
 
As cirurgias mais comuns que realizamos em 
regime de Hospital Dia nas crianças são as Hérnias 
inguinais, umbilicais, orquidopexias, fimose e 
vesícula. 
 
2. Quais as vantagens das cirurgias pediátricas 
minimamente invasivas? 
 

Costumo dizer que cirurgias pediátricas já são 
minimamente invasivas e sempre buscamos 
menos dano tecidual possível. Mas falando de 
vídeocirurgias, as vantagens são imensas! Menos 
trauma tecidual, menos resposta metabólica, 
recuperação mais rápida, mais estética e menos 
dor! 

3. Qual a importância de se ter um ambiente 
cirúrgico lúdico e acolhedor para as crianças? 
 

Criança não é um adulto em miniatura! Partindo 
desse pressuposto, faz uma imensa diferença  

 

 

esse tratamento humanizado e direcionado para 
as crianças. O afastamento das crianças dos seus 
pais, na hora de entrar no centro cirúrgico, se 
torna menos traumático já que entram dirigindo 
um carrinho elétrico do Itaigara Memorial e são 
anestesiados por uma equipe especializada em 
criança, com aromas no anestésico inalatório e 
adormecem vendo desenho animado! 

4. Quais cuidados são importantes em relação 
ao pré e pós-operatório em crianças? 

Os cuidados pré-operatórios começam com uma 
boa indicação cirúrgica e avaliação minuciosa do 
estado geral do paciente, com exames pré-
operatórios e consulta pré-anestésica. 

O pós-operatório seguro e eficiente é reflexo de 
um intraoperatório bem feito e uma cirurgia 
eficiente. Além de uma assistência pós-cirúrgica 
em nível ambulatorial com revisão no consultório 
após 24 horas da cirurgia e disponibilidade da 
equipe para qualquer dúvida dos pais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. ALFREDO QUERINO (UROLOGISTA 

PEDIÁTRICO) 
 
1. Quais as cirurgias uropediátricas mais 
procuradas para realizar em hospital dia? 

As cirurgias mais procuradas são aquelas cirurgias 
em que o internamento se faz apenas em um dia 
e de recuperação rápida. As mais comuns são as 
orquidopexias, hérnia, hidrocele, hipospadias, 
fimose, pênis curvo e tratamento de refluxo. 
 

2. Quando a cirurgia de fimose é indicada? E até 
que idade ela deve ser realizada? 
 
 

A fimose é uma condição considerada fisiológica 
até os três anos. Então, antes disso, a indicação 
de tratamento se deve em decorrência de 
infecção ou inflamação. Normalmente, o 
paciente tem a glande exposta após os três anos. 
Caso após essa idade não haja a exposição da 
glande, nós passamos a tratar. Inicialmente com 
o tratamento clínico e, se houver falha, optamos 
pelo tratamento cirúrgico. Portanto, ela pode ser 
indicada em qualquer idade até pela necessidade 
do paciente. 
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3. Por que a hérnia inguinal precisa ser 
operada? 
 

 A hérnia é um orifício na parede abdominal na 
qual parte do conteúdo intra-abdominal pode se 
projetar por esse orifício e causar uma lesão. 
Então, quando você não opera uma hérnia você 
deixa o paciente exposto constantemente a uma 
complicação.  

4. A cirurgia também é uma opção para crianças 
que apresentam bexiga neurogênica? 

 

O tratamento cirúrgico é reservado para 
pacientes refratários ao tratamento clínico. E 
basicamente consiste na aplicação de toxina 
botulínica na bexiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRA. ANA DIAS (ANESTESIOLOGISTA) 
 

1. Existe diferença entre a anestesia em 
crianças e adultos? 

As crianças necessitam de cuidados especiais e de 
uma assistência diferenciada em relação aos 
adultos, tanto nas anestesias quanto nos 
procedimentos cirúrgicos. De um modo geral, as 
características anatômicas e fisiológicas próprias 
de cada faixa etária interferem diretamente no 
mecanismo de ação e efeito das medicações. 

Nas últimas décadas, o avanço da anestesia 
pediátrica foi impulsionado pela modernização 
dos aparelhos de anestesia e pela segurança da 
monitorização intraoperatória. No nosso serviço, 
dispomos de monitor multiparamétrico (ECG, 
oximetria de pulso, frequência respiratória, 
pressão arterial, capnografia e temperatura), 
equipamento de anestesia com tecnologia 
eletrônica para ventilação de crianças de todas 
as idades, manta térmica e bomba de infusão 
venosa contínua com modos pediátricos 
incorporados, que nos permite realizar anestesia 
geral venosa total também nos pequenos. 

2. Como preparar a criança para a anestesia? A 
ludicidade é importante nesse momento? 

Diversos autores da psicologia pediátrica 
reconhecem o valor da preparação da criança  

 

 

para procedimentos médicos. É necessário que a 
criança entenda por que irá para um hospital, que 
seja informada de todos os passos da anestesia de 
uma forma criativa, tranquila e apropriada para 
a sua idade. É preciso transmitir segurança e 
estabelecer uma relação de confiança e 
transparência. 

Na Bahia, o Serviço de Anestesia do Itaigara 
Memorial foi pioneiro na utilização do carrinho 
elétrico para transporte dos pacientes 
pediátricos ao centro cirúrgico. Esse projeto 
lúdico atenua e dispersa a tensão do momento de 
separação da criança dos seus pais e transforma 
a experiência cirúrgica numa grande aventura. De 
maneira leve e descontraída, os pacientes com 
mais de 2 anos, chegam até a sala cirúrgica sem 
utilizar nenhum sedativo pré-anestésico. 

Promover anestesia pediátrica segura e analgesia 
pós-operatória de qualidade é nosso grande foco, 
mas acreditamos sempre que todo esforço é 
válido para proporcionar acolhimento, conforto 
emocional e bem-estar da criança. 

3. Quais os tipos de anestesia usadas em 
cirurgias pediátricas? 
 

Nas cirurgias pediátricas são utilizados três tipos 
de anestesia: geral inalatória, geral venosa total 
e geral balanceada. A depender do tipo de 
cirurgia proposta, essas três categorias podem 
ainda ser combinadas a uma diversidade de 
bloqueios periféricos ou de bloqueios do 
neuroeixo do paciente. 

O serviço de anestesia do Itaigara Memorial 
dispõe de equipamento de Ultrassonografia para 
guiar a execução precisa dos bloqueios 
periféricos em crianças, garantindo analgesia e 
excelente controle da dor pós-operatória, 
sobretudo nas cirurgias ortopédicas. 

4. Qual a importância de realizar cirurgias 
pediátricas em hospital dia e a criança ir para 
casa no mesmo dia? 

 

O menor tempo de permanência hospitalar e a 
alta no mesmo dia permitem recolocar a criança 
com brevidade em seu ambiente familiar, 
possibilitando um retorno mais natural e imediato 
ao seu cotidiano. O Itaigara Memorial realiza 
cirurgia de pequeno e médio porte de diversas 
especialidades pediátricas, trazendo um 
acompanhamento humanizado, seguro e eficaz, 
voltado integralmente para a atenção à criança e 
seus familiares. 
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O que vem 
por aí 
 

III Curso de 
Histeroscopia 
Operatória Inicial 
 
O Itaigara Memorial Hospital Dia realiza, nos 
dias 13 e 14 de maio, o III Curso de 
Histeroscopia Operatória Inicial, em 
parceria com o Nateg Cursos. Será um curso 
voltado para médicos ginecologistas e 
contará com toda a estrutura e tecnologia de 
ponta do centro cirúrgico do Itaigara 
Memorial Hospital Dia, além de especialistas 
renomados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O curso será composto por aulas teóricas e 
práticas, onde será possível executar 
cirurgias em pacientes anestesiados, dentro 
do centro cirúrgico, além de treinamento em 
manequins de alta fidelidade. Nas aulas 
teóricas, os profissionais passarão seus 
conhecimentos sobre como funciona a 
histeroscopia, desde como solicitar 
autorização ao convênio, agendar o 
procedimento, preparar o paciente para o 
exame até como confeccionar laudos com os 
resultados. O curso contará com as 
mentorias de Dra. Simone Pereira, Dra. 
Renata Britto e Dr. Guilherme Moraes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curso de Extensão 
IMCD 
 

Com o objetivo de contribuir para ampliação 
dos conhecimentos quanto ao manejo do 
paciente com dor, o Itaigara Memorial 
Clínica da Dor está realizando, de 30 de abril 
a 16 de julho, o Curso de Extensão Itaigara 
Memorial Clínica da Dor: Tratamento 
Multiprofissional da Dor Crônica. 
 
O curso envolve atividades presenciais 
(abertura e encerramento) e na modalidade 
virtual (conteúdo teórico), tendo como 
público-alvo o Corpo Clínico e equipe 
multidisciplinar do Itaigara Memorial 
Hospital Dia, graduados e estudantes de 
graduação da área de saúde a partir do 6º 
semestre. A carga horária é de 30h e a 
programação pode ser conferida em nosso 
site. As inscrições já foram encerradas. 
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Nota 

 
 
 
 

Convênios
Índice de Satisfação 
do Paciente 
 
Com muito empenho e dedicação alcançamos 
mais um marco na nossa trajetória! Todas as 
unidades do Itaigara Memorial atingiram a 
zona de excelência, de acordo com o índice 
Net Promoter Score (NPS), alcançando 89% de 
avaliações positivas dos nossos pacientes, em 
janeiro de 2022. 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. 
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