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Informativo do Hospital Memorial Arthur Ramos

Primeiro implante de 
VNS.

O hospital dispõe de 
um novo mamógrafo.

Anos de luta, dedica-
ção, vitória e sucesso.
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No mês de dezembro, o Hospital Memorial Arthur 
Ramos realizou o primeiro implante de VNS no estado de 
Alagoas. A terapia VNS utiliza impulso elétrico para ajudar 
a prevenir crises de epilepsia com o mínimo de efeitos 
colaterais possíveis, visando proporcionar uma melhora 
na qualidade de vida dos pacientes.

O procedimento cirúrgico foi realizado pelos 
neurocirurgiões Dr. Thiago Fortes e Dr. Aldo José. Com 
duração de aproximadamente uma hora e meia, a cirurgia 
foi um sucesso e sem intercorrência. Duas semanas após 
a implantação o VNS, foi ligado e programado de acordo 
com as necessidades do paciente pela neurologista Dra. 
Adriana Saldivar, que segue acompanhando a evolução 
do tratamento.

O procedimento é composto por um gerador de pulso 
implantado sob a pele abaixo da clavícula que, através 
de um CONDUTOR, envia minúsculos impulsos elétricos 
ao ELETRODO ligado ao nervo vago esquerdo situado no 
pescoço.

Segundo o Dr. Thiago Fortes, o implante do VNS 
proporciona aos pacientes com epilepsia um controle da 
sua própria vida, pois a crise vem em menor quantidade 
e menos severas, melhorando também outros fatores 
como o humor, o sentido de alerta, habilidades verbais, 
memória, realizações na escola e outras atividades.

Hospital Arthur Ramos realiza 
cirurgia inédita no Estado
Primeiro Implante de VNS

O Hospital Memorial Arthur Ramos, consoante o seu 
crescimento, também está investindo na parte de infra-
estrutura. Desta vez adquiriu um novo grupo de geradores 
em substituição ao antigo. O investimento foi superior a 
meio milhão de reais.

“Os novos equipamentos irão fornecer energia de 
qualidade e abranger todo o hospital, proporcionando 
mais economia e segurança no atendimento médico-
pacientes, pois a prestação do serviço hospitalar não será 
prejudicada pela falta de energia”, relata o coordenador 
da manutenção do HMAR, Thiago Santos.

Arthur Ramos faz aquisição de novos 
geradores de energia
Os novos equipamentos irão proporcionar economia e mais segurança
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Cuidados com a pele no litoral
A cultura da pele bronzeada deve ter os seus cuidados

Praia, sol e calor... E maior exposição aos raios ultravio-
leta. A estação mais quente do ano não vem só acompa-
nhada de diversão, mas também de alertas, principalmente 
relacionados à pele. A cultura brasileira da pele bronzeada 
é sinônimo de beleza e saúde, mas para a tão desejada 
“cor do pecado”, é preciso se ter cuidado.

Como informam os dados da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, a cada ano, 100 mil brasileiros desenvolvem 
algum tipo de tumor de pele, sendo a exposição excessiva 
ao sol sua maior causa. Apesar das grandes campanhas de 
conscientização durante os últimos anos, várias pessoas 
ainda não tomam os devidos cuidados necessários e bási-
cos como o próprio uso do protetor solar. 

A exposição solar entre às 10h e 16h deve ser evitada. 
Recomenda-se também o uso dos óculos de sol, pois além 
de proteger dos raios ultravioleta, ainda previne contra a 
catarata e pterígio. O filtro de proteção solar (FPS) garante 
um maior aproveitamento do sol na pele sem trazer tantas 
consequências, mas isto não significa uma permanência 
por longo tempo a esta exposição, ele apenas diminui os 
efeitos dos raios solares sobre a pele. 

Alguns acessórios são grandes aliados no verão, não só 
das peles mais claras, mas sim de todas. De acordo com 
a dermatologista Mônica Torres, muitos destes auxiliares 
não devem ser esquecidos: o uso de chapéu e roupas de 
algodão são de extrema importância, além dos óculos de 

sol que merecem devida atenção. Os tecidos de algodão 
seguram 90% das radiações solares, enquanto os tecidos 
sintéticos deixam passar 70%. 

A prevenção deve acontecer para todos, sendo o maior 
grupo de risco os de pele clara, sardas e olhos claros. É pre-
ciso ainda ficar atento aos fatores como histórico familiar, 
queimaduras solares, incapacidade para bronzear e pintas.

“Os danos à pele causados por exposição aos raios ul-
travioleta vão desde vermelhidão, queimaduras de vários 
graus, envelhecimento precoce até câncer de pele. O uso 
de filtro solar traz grandes benefícios, mas para cada tipo 
de pele e situação há um tipo de filtro adequado, como o 
FPS 15 ou 20, que pode ser usado no dia a dia dependen-
do da resistência de cada pele e o FPS 35 ou maior é ideal 
para uma exposição mais longa ao sol, como quando se 
estiver na piscina, praia, pesca ou outras atividades. Vale 
lembrar que a reaplicação do filtro solar deve ser feita a 
cada duas horas”, ressalta Mônica Torres.

03  | INFORMAR

Expediente

Maria Mônica Torres Maia
É dermatologista mestra em Ciências da Saúde 
pelo Instituto de Ciências Biológicas e da Saú-
de da UFAL- ICBS, membro da Câmara Técni-
ca de Dermatologia do CRM - AL e Professora  
aposentada de Dermatologia da Universidade 
Federal de Alagoas - UFAL

Conselho Diretor do Hospital: Dr. José Lídio Nunes Lira, 
Dr. José R. Rodrigues Cavalcante, Dr. Arnaldo Alves de 
Mendonça, Dr. João Martins Pinto Júnior, Dr. Humberto 
Montoro Chagas.  
Diretora Clínica: Dra. Yelnya Cardoso Silva Dória
Diretor Administrativo Financeiro: Allan Gama

Jornalista Responsável
Briana Meira MTE/AL 1110
Redação
Cláudia Albuquerque MTE/AL 1628
Flávia Yezzi -  Estagiária em Jornalismo

Projeto Gráfico
Thalys Wanderley
Agência Comsaúde
comsaude.al@gmail.com
Tiragem
2 mil exemplares



INFORMAR | 04

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
a principal causa mundial de óbitos na população feminina 
entre 39 e 58 anos é o câncer de mama. Devido a esse 
fato, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) reforça 
a importância da mamografia como o método mais eficaz 
de rastreamento para diagnóstico precoce, com impacto 
na redução de mortalidade por essa doença.

Atualmente, o Hospital Arthur Ramos dispõe de um 
novo mamógrafo digital que proporciona mais qualidade 
ao resultado e menos burocracia na realização do exame, 

podendo ser feito de segunda a sexta, nos horários das 
7h às 19h, sem precisar marcar. “Este exame é atualmente 
o método mais eficaz que dispomos para o diagnóstico 
precoce do câncer de mama, e toda mulher deve ter uma 
mamografia de base aos 35 anos e, anualmente, a partir 
de 40 anos”, ressalta a mastologista Cláudia Lages.

HMAR - Ser mãe depois dos 30 
anos aumenta as chances de de-
senvolver câncer de mama?
Cláudia - Verdade. O risco está 
relacionado com o aumento no 
tempo da exposição ao estímulo 
estrogênico.

HMAR - Homem não tem câncer 
de mama?
Cláudia - Mito. É raro, mas o ho-
mem pode ter câncer de mama.

HMAR - Pessoas obesas são  
mais propensas a ter o câncer de 
mama?
Cláudia - Verdade. Está relacio-
nado ao aumento de câncer de 
mama principalmente na pós– 
menopausa.
 
HMAR - Silicone aumenta o risco 
de câncer de mama?
Cláudia - Mito. A manobra de 
EKLUND (mamografia) permite a 

melhor visualização das mamas 
com prótese.

HMAR - Quem já teve câncer de 
mama nunca mais terá a doença?
Cláudia – Mito. As pacientes que 
tiveram a doença apresentam ris-
co aumentado para recidivas e de-
vem sempre ter acompanhamento 
médico para o controle da doença.

Hospital Arthur Ramos dispõe de 
novo mamógrafo

Dra. Cláudia Lages 
Mastologista

Mitos ou verdades sobre o Câncer de Mama

Em dezembro de 2014, a paciente Lara, que ficou internada 
no Hospital Memorial Arthur Ramos (HMAR) desde o 
nascimento, completou um ano de vida. Familiares, médicos 
e colaboradores da UTI Neonatal uniram-se para fazer uma 
festa em comemoração a essa data tão especial.

Todos se esforçaram para oferecer uma comemoração 
caprichada com direito à decoração, lembranças, balões e 

muitas fotos. “Esse aniversário 
é para celebrar um ano de 
nascimento da minha filhinha e 
para agradecer ao Hospital Arthur 
Ramos pelo cuidado, carinho e 
assistência médica que ela está 
recebendo”, relatou a mãe da Lara.

Vários profissionais se manifestaram para falar da paciente, 
muito querida e amada pelos que acompanham sua evolução. 
Em seu depoimento, a enfermeira Izabel Araújo afirmou que 
durante esse ano houve momentos de alegrias, sobressaltos, 
preocupações e muitas felicidades, e que espera comemorar o 
próximo aniversário da criança na residência dela.

Um aninho da pequena Lara
Emoção, alegria e esperança
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Há 15 anos, 112 médicos conseguiram evitar o fecha-
mento de um hospital de extrema importância para a saú-
de no estado. Foram, no mínimo, corajosos para tal feito. 
Mais do que coragem, precisaram de garra para transfor-
má-lo no que é hoje: um complexo hospitalar formado 
por uma equipe qualificada, que ama o que faz.

União, emoção, alegria e diversão foram os sentimen-
tos que marcaram a festa de 15 anos do Hospital Me-
morial Arthur Ramos, realizada no mês de dezembro, no 
Hotel Jatiúca. Um dia para comemorar e reconhecer a im-
portância de todo o esforço, de cada vida salva, das novas 
vidas que surgiram, dos sorrisos, das lágrimas, dos traba-
lhadores que fizeram e fazem parte dessa história.

“Cada um nasce com um talento, e nesses anos de hos-
pital aprendi que talento não é para ser guardado e sim 

desenvolvido e colocado em prática para um bem maior. 
E essa festa foi uma junção de talentos, pois toda a de-
coração foi feita pelas mãos dos colaboradores”, ressalta 
Shirley Protásio, Coordenadora de Gestão com Pessoas.

Durante o evento, médicos e colaboradores puderam 
voltar ao passado e se emocionar com o início da trajetó-
ria do hospital relatado na revista em comemoração aos 
15 anos e pelo discurso emocionante da Dra. Francette 
Loss.

Realizada em um ambiente acolhedor, próximo à praia, 
com natureza ao redor e a harmonia dos convidados, a 
festa foi um sucesso. Embalada ao som de Wilma Araújo 
e Banda Sambassim, todos puderam dançar, cantar e se 
divertir.

Uma história de amor
pela vida



Serviço de Atendimento Diagnóstico e Tratamento 

Especialidades

- Audiometria
- Banco de Sangue  
- Broncoscopia  
- Cardiotocografia  
- Centro Cirúrgico
- Cistoscopia
- Colposcopia  
- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)  
- Crioterapia / Eletrocauterização 
- Day Clinic  
- Ecocardiografia 
- Eletrocardiografia 
- Estudo Eletrofisiolófico para Ablação 
- Escleroterapia 
- Espirometria
- Estudo Urodinâmico 
- Hemodiálise
- Holter 24h 
- Instituto de Urologia de Alagoas 
- Laboratório 24h de Análises Clínicas
- Laboratório de Patologia 
- Mamografia Digital  
- Mapa 
- Otoemissão Acústica 

- Peniscopia
- Radiologia Convencional 
- Radiologia Intervencionista
- Ressonância Magnética  
- Retossigmoidoscopia  
- Teste Alérgico  
- Tomografia Computadorizada  
- Teste do Coraçãozinho 
- Teste Ergométrico  
- Teste do Olhinho 
- Teste do Pezinho 
- Testes Vestibulares  
- Ultrassonografia  
- Ultrassonografia com Doppler colorido
- Urgência 24h 
- Urgência em Ginecologia e Obstetrícia  
- Urofluxometria
- Unidades de Internações 
- UTI Adulto  
- UTI Neonatal
- Videocolonoscopia  
- Videoendoscopia Digestiva
- Vídeo-histeroscopia Diagnóstica    
- Videonasolaringoscopia

- Alergologia 
- Anestesiologia 
- Angiologia e Cirurgia Vascular 
- Cardiologia 
- Cirurgia Bariátrica (Obesidade) 
- Cirurgia Bucomaxilo
- Cirurgia Cardíaca
- Cirurgia da Mão
- Cirurgia de Cabeça e Pescoço
- Cirurgia de Estrabismo
- Cirurgia Geral 
- Cirurgia Pediátrica 
- Cirurgia Plástica 
- Cirurgia Torácica 
- Cirurgia por Videolaparoscopia 
- Clínica Médica 
- Dermatologia Adulto e Pediátrica 
- Endocrinologia Adulto e Pediátrica 
- Fisiatria
- Fonoaudiologia 

- Gastroenterologia Adulto e Pediátrica 
- Ginecologia e Obstetrícia 
- Hematologia  
- Hepatologia 
- Infectologia 
- Mastologia  
- Nefrologia Adulta e Pediátrica 
- Neurologia/Neurocirurgia 
- Nutrição Clínica
- Nutrologia
- Oftamologia Adulto e Pediátrica  
- Oncologia Clínica/Cirúrgica 
- Ortopedia e Traumatologia 
- Otorrinnolaringologia
- Pediatria/Neonatologia 
- Pneumologia Adulto e Pediátrica 
- Proctologia
- Psicologia Clínica 
- Reumatologia
- Urologia Adulto e Pediátrica

Hospital Memorial Arthur Ramos | Rua Hugo Corrêa Paes, N º 253 - Gruta de Lourdes - Cep - 57052-827 
www.arthurramos.com.br   |  Tel: (82)2123-7000

Dra. Yelnya C. S. Dória
Diretora Técnica Médica do HMAR
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