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O Hospital do Câncer, um sonho que o Hospital
Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim tem há anos, finalmente começa a se tomar forma. A Diretoria do HECI
tem trabalhado em meio à crise para fazer essa história
acontecer e ela está acontecendo. O projeto já está nas
mãos do Secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, e o início das obras deverá ser em setembro. A
previsão é de que em três anos, o complexo, que abrigará 120 leitos distribuídos em mais de 24 mil m², seja
entregue podendo ser utilizado por toda população da
macrorregião sul. A demanda é crescente e o Hospital
do Câncer chega na hora certa, o que certamente tornará o HECI um complexo hospitalar.
Além disso, essa edição da revista traz uma entrevista exclusiva com a neurocirurgiã e coordenadora do serviço de neurocirurgia do Hospital, Mayana Mesquita que
há três anos reinaugurou o setor na instituição. É um setor gerido por uma mulher e composto por 90% do seu
corpo clinico por profissionais femininos. Não por isso,
mas tem colhido excelentes frutos e crescido bastante.
A 40ª Edição da ComuniqHECI traz ainda alguns
efeitos de nossa atual realidade: a pandemia provocada pela Covid-19. A nossa UTI no Hospital Evangélico Litoral Sul se tornou referência para tratamento da
doença no final do mês de maio e tem tido excelente
sucesso alcançando maior número de altas do que de
óbitos. Isso mostra um bom trabalho da equipe aliado a
humanização e cuidado. O nosso capelão, Pastor Caruso Godinho que, de casa, não nos deixa sem a palavra
pastoral semanal. Os familiares de quem está com alguém internado na UTI no HECI que recebem notícias
por videochamada. Pacientes da bariátrica que estão
realizando consultas online com a nutricionista e psicóloga. Sempre trazemos uma solução, pois queremos o
bem de nossos pacientes e suas famílias.
Tudo isso e muito mais.
Então, boa leitura!

Mensagem do Superintendente

Um Marco
Realmente
Importante

Wagner Medeiros Junior

Em meio à pandemia da COVID-19 e de tantas notícias ruins em
quase todas as áreas, com destaque para o meio-ambiente, saúde
e economia, o sul do estado do Espírito Santo tem uma boa noticia: O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) deu
entrada junto à Secretária de Estado da Saúde ao pedido de liberação de verba para o início da construção do Hospital do Câncer,
que será levantado em área contígua ao prédio atual do HECI.
Essa primeira etapa tem um custo inicial de aproximadamente R$
3,6 milhões. Ela engloba a conclusão de todos os projetos executivos,
inclusive o ambiental, e a preparação do terreno, com serviços de terraplanagem, remoção de aterro e construção de muros de contenção. A
licitação da obra será liberada após a assinatura do convênio com o Governo do Estado. Segundo o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Nésio
Fernandes de Oliveira Júnior, a sua pasta dará celeridade ao processo.
O montante dessa primeira etapa faz parte de emenda parlamentar de bancada, liberada ao final do ano passado pelo governo Federal
ao governo do nosso Estado, no valor de R$ 25,0 milhões. A iniciativa
foi da deputada federal Norma Ayub, que recebeu o apoio de todos os
deputados e senadores. Por mérito, deve ser ressaltado que a locação dos recursos para construção dessa importante obra vem reparar
a falta de investimentos públicos na área da saúde na nossa região.
O HECI atualmente responde por toda a demanda de serviços de alta complexidade do sul do estado do Espírito Santo.
Mas, não obstante à essa demanda, o Hospital também recebe pacientes de quase todos os municípios do nosso Estado e
de outros Estados da Federação, principalmente do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Daí a necessidade de criação de novos leitos, haja vista que a capacidade atual do HECI tem se mostrado insuficiente para o atendimento de toda essa demanda.
Então, serão criados mais 120 leitos para internações, como
também uma estrutura mais confortável e humanizada para os
serviços ambulatoriais, de quimioterapia e de radioterapia. A área
total a ser construída é de aproximadamente 20 mil metros quadrados, englobando 450 vagas para estacionamento de carros.
Com a construção do Hospital do Câncer, o HECI alcançará a
categoria de um COMPLEXO HOSPITALAR – que é a definição de
unidades de alta complexidade, de porte atribuída pelo Ministério
da Saúde. Outro passo importante será a consolidação como Hospital de Ensino, cujas metas também se encontram em andamento.
Atualmente, o HECI é também o único hospital na região que
oferece serviços completos na área de oncologia, ou seja: atendimento ambulatorial com especialista; internações clínicas e cirúrgicas, tratamentos quimioterapia (inclusive com o apoio de um centro de pesquisa), e tratamentos por radioterapia e braquiterapia.
Por tudo que já foi mencionado, pode-se afirmar que este será
um marco muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade
e região, pois além de proporcionar a criação de novos empregos
diretos e indiretos, consolida Cachoeiro de Itapemirim como um polo
na área de saúde.

ComuniquHECI | 03

Notícias

Tecnologia une o que a pandemia separou
Atendimentos online e informações de pacientes por vídeochamada
são as novidades para se evitar o contágio

A pandemia provocada pela coronavírus já dura tempo suficiente para o brasileiro se reinventar nas formas de conduzir
as tarefas diárias. A saúde é uma delas. Muitos não podem
mais sair de casa e realizar uma simples consulta com um nutricionista ou psicólogo em seu consultório, pois não parece ser
seguro devido a inúmeros fatores.
Pensando nisso, e no bem-estar dos pacientes, o Hospital
Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) tem realizado
as visitas aos pacientes internados nas unidades de terapia
intensiva virtualmente. De acordo com o médico intensivista
coordenador do setor, Marlus Muri Thompson, o médico passa
as informações e depois a psicóloga liga para a família, por
vídeo, para que haja uma interação com o paciente. “Desta
forma, visamos reduzir os impactos aos familiares não podem
visitar seus entes queridos durante a pandemia da Covid-19”,
disse, doutor Marlus.
Os pacientes já operados do Setor da Bariátrica tiveram
seus tratamentos interrompidos, para evitar aglomerações já
que o vírus é transmitido através do ar. A alternativa foi fazer
assistência online. A nutricionista Jamilla Moulin e a psicóloga Ludmylla Gonçalves atendem os pacientes virtualmente e
individualmente, como se estivessem no consultório, passando todas as recomendações por chamada de vídeo. “Dessa
forma, podemos conversar sobre a dieta, sanar dúvidas, fazer os ajustes necessários e dar continuidade ao processo de
acompanhamento necessário. Temos obtido um grande sucesso, ”avalia Jamilla. Ela foi a pioneira nesta modalidade. Começou há aproximadamente dois meses quando os pacientes, já
operados, estavam em transição de dietas. Agora, Jamilla atua
com aqueles pacientes de pós-operatório que já estão no peso
ideal e os pacientes de pré-operatório que tiveram as cirurgias
desmarcadas.
“Neste momento, é uma atitude muito importante e imprescindível para o acompanhamento de nossos pacientes já operados ”, comenta o disse o coordenador e cirurgião bariátrico
André Mattar.
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O capelão do Hospital Evangélico, reverendo Caruso
Godinho, também tem a utilizado a tecnologia para fazer aquilo que sabe fazer de melhor por todos nós pelo
Hospital, pelos enfermos e pelo Brasil: orar. Como era
de costume, presencialmente, ele realizava, o Culto da
Tarde, todas as quartas-feiras, a partir das 14h, na capela do HECI. Eram 30 minutos que faziam muito bem a
todos que assistiam.
Com a pandemia, muitas pessoas sentiram a falta
deste momento de oração. Então, o pastor decidiu usar
a tecnologia a seu favor e envia vídeos com a palavra
pastoral, que o setor de comunicação do Hospital Evangélico que posta às quartas-feiras, às 18h.
“É uma forma dele estar sempre presente conosco, já
que o pastor é uma figura muito querida no HECI e nos
tramite paz. E é disso que precisamos neste momento
delicados que estamos enfrentando”, disse a assessora
de Comunicação Denise Vieira.

Institucional

Centro de Diagnóstico por Imagem
O Hecidiagnósticos possui três unidades para
atender a população com o melhor em exames
Com mais de 15 anos
de existência, o Centro de
Diagnóstico por Imagem
do Hospital Evangélico de
Cachoeiro de Itapemirim
(HECI), antes conhecido
como HECI MAIS agora
passa a se chamar Hecidiagnósticos, uma vez que
esse nome “tem mais a ver
com a identidade dos nossos serviços”, explica a coordenadora Lilian Manhães.
Atualmente, são três unidades que o Hecidiagnósticos dispõe: a matriz anexa
ao Hospital Evangélico de
Cachoeiro de Itapemirim, e
duas filiais, sendo uma em
Cachoeiro, no bairro Gilberto Machado e outra no Hospital Evangélico Litoral Sul,
em Itapemirim.
Segundo Lilian, todas
oferecem serviços de imagem, sendo que alguns
exames são exclusivos
de algumas unidades. “Na
matriz, temos os exames
de alta complexidade que
atende pacientes internados e os ambulatoriais com
Ressonância Magnética,
Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia, Doppler e Raio-X digital. Na
filial do GIlberto Machado a
Ultrassonografia, Doppler,
Mamografia Digital, Densitometria Óssea, Raio-X
Digital e o Procedimento
inovador que é a Escleroterapia com espuma realizada por um Cirurgião
Vascular.
Na filial do Litoral Sul
também temos a Tomografia
Computadorizada,
Ultrassonografia e Raio-X
Digital. Por ser anexo ao
hospital, o centro atende

pacientes internados e ambulatoriais. Em breve, teremos algumas novidades”, explica.
De acordo com o médico
radiologista Fábio Bortolini, o
exame de imagem é importante
para que se chegue a uma con-

clusão mais precisa de alguma
patologia já identificada anteriormente, investigativa para hipóteses diagnósticas ou de forma preventiva como check-up,
principalmente nos exames de
ultrassonografia, mamografia e

densitometria.
“A importância é que em
todas situações o médico
solicitante especialista terá
em mãos um laudo médico
do radiologista para definir
as condutas de tratamento
e isso implica inúmeras especialidades. O exame de
imagem atende a pacientes
desde o feto com a ultrassonografia até a idade mais
avançada. E pode acompanhar a vida de uma pessoa
por diversos momentos em
que se fizer necessário o
diagnóstico por imagens”,
esclarece.
Recentemente, o HECI
recebeu o empenho de
emenda parlamentar proveniente da senadora Rose
de Freitas para a aquisição
de um mamógrafo digital
com estereotaxia (único
na região a realizar mamografia e biópsia em um
só exame), um aparelho
para densitometria óssea
por Raios x e um aparelho
de ultrassonografia. “Essa
notícia nos deixou muito
alegre pois possibilitará
a ampliação da oferta de
nossos serviços”, comenta
Lilian.
“A nossa ampliação será
feita com equipamentos novos, mais modernos, o que
proporcionará também a
inovação da estereotaxia
que adiantará muito o tratamento da paciente quando
necessária realização da
biópsia”, complementou o
doutor Fábio.
Os atendimentos nas
três unidades são feitos de
todas as modalidades: convênios, particulares e pelo
Sistema Único de Saúde.
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Deputado Federal Helder Salomão
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Unidades

UTI do Hospital Litoral Sul:
celebrando a vida
Atuando como referência no tratamento em Covid-19,
a unidade registra mais alta do que óbitos
A Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), do Hospital Litoral Sul, celebra sucesso no tratamento dos
pacientes infectados pela
Covid-19. O local, que é
administrado pelo HECI,
tornou-se referência no
combate ao coronavírus há
pouco mais de um mês.
O primeiro caso da doença foi registrado em 23
de maio e, desde então,
quase 60 pessoas já passaram pela UTI do Hospital
Litoral Sul. A grande maioria
foi curada do coronavírus e
voltou para casa. A unidade tem registrado cerca de
três a cinco altas por dia e
recebe pacientes de todos
os municípios do Espírito
Santo. A capacidade total
da unidade é de 20 leitos.
O Hospital Litoral Sul
ficou pronto após 10 anos,
com investimento total de
R$ 6,47 milhões, entre recursos das prefeituras de
Itapemirim, Presidente Kennedy e Marataízes, além
das verbas provenientes de
emendas parlamentares de
autoria da deputada federal
Norma Ayub e do senador
Ricardo Ferraço.
Hoje, não somente a
comunidade local, que tanto almejou essa obra, mas
também a população sul
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capixaba, pode usufruir desta
UTI, que é uma das cinco da
região. “Nossa rotatividade de
pacientes é grande e felizmente
é devido à quantidade considerável de curas”, celebra o coordenador das UTI’s, o médico
intensivista Marlus Thompson.
Sonho Realizado
A UTI do Hospital Litoral Sul,
em Itapemirim, foi inaugurada
em 7 de abril de 2020. O fato tornou realidade um sonho antigo

da população da região, que estava, a partir daquele momento,
recebendo uma Unidade Hospitalar completa.
Além do atendimento emergencial, com o auxílio moderno
de um Centro de Diagnóstico
por Imagem, laboratório próprio
instalado para melhorar a qualidade dos exames de análises
clínicas; também há uma UTI
completa, nova e com ampla estrutura para suprir as necessidades da comunidade.

“Essa obra é a mais importante já realizada na área
da saúde dentro da região
do litoral sul. Isso significa o
primeiro grande passo que o
hospital está dando na direção de se tornar referência
em atendimento médico e
hospitalar, com grande capacidade de resolução dos
serviços na área”, ressalta o
superintendente do Hospital
Evangélico, Wagner Medeiros Junior.

Entrevista

Neurocirurgia no HECI
Entrevista exclusiva com a coordenadora do serviço, que, atualmente,
está com fila zero para pacientes oncológicos
nios e particular?
Dra. Mayana: O Hospital é credenciado para
realizar atendimentos pelo
SUS, particulares e convênios. Quando o paciente
tem um plano de saúde, a
consulta vem por demanda
espontânea. Já pelo SUS,
o atendimento atende um
fluxo de regulação gerenciado pela Secretaria de
Estado da Saúde (SESA).
Geralmente, esse trâmite
segue normas às quais,
o paciente geralmente é
previamente avaliado por
outro profissional, sendo
depois então encaminhado ao nosso serviço. Para
que ele seja atendido neste período de pandemia,
deve se existir a suspeita
de caso oncologico, pois
no momento só estamos
autorizados a atender
pacientes
oncologicos.

Mayana Mesquita
é médica, neurocirurgiã formada pelo Hospital Geral Roberto
Santos, uma tradicional Instituição de Salvador, capital baiana,
com título concedido
pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
(reconhecido pela Associação Médica Brasileira-AMB), chegou
ao HECI trazendo uma
nova área de referência para o gigante da
medicina do sul do estado: a neurocirurgia.
Nesta entrevista exclusiva, ela apresenta
o setor e fala desse
primoroso
serviço
ofertado à população
sul capixaba.

HECI: Fale um pouco
deste serviço.
Dra. Mayana: Reiniciado em 1º de maio de 2017,
quando fomos convidados
para compor e coordenar
o Serviço de Neurocirurgia do Hospital Evangélico.
HECI: Ele é composto por
quais e quantos profissionais?
Dra. Mayana: A equipe é formada por quatro profissionais. Além de
mim, Dr. Ramon Romano; Dra. Doralice Batista
e Dra. Fabiana Policarpo.
HECI: Quais os principais
casos atendidos aqui?
Dra. Mayana: As patolo-

gias neurocirúrgicas em geral e
os principais casos tratados no
HECI são de pacientes oncológicos, uma vez que o hospital é
referência em câncer. As patologias mais recorrentes atendidas
pela nossa equipe são os tumores de cabeça e os de coluna.
HECI: Os casos que o HECI
atende são considerados raros? Já houve algum?
Dra. Mayana: Sim, operamos muitos casos raros. Inclusive, um bem recente, aconteceu
há cerca de dois meses: um
paciente jovem, que apresentou
um quadro rápido de evolução,

com alteração de comportamento e, ao ser avaliado, foi
diagnosticado depressão em
outro Serviço. Ao ser feita uma
nova avaliação, observou-se
que a causa dos sintomas era
um tumor localizado na face,
mais especificamente no nariz,
que destruía a base do crânio
e se expandia para o cérebro.
Estamos aguardando a confirmação da biópsia para concluir
a propedêutica. Se confirmada
nossa suspeita, de fato, é um
caso raríssimo na Medicina.
HECI: Os atendimentos realizados são pelo SUS, convê-

HECI: Nessa questão da
fila zero, por que o paciente não espera para
ser atendido? Isso acontece com todos?
Dra. Mayana: Devido à
pandemia, houve redução
do número de consultas e
cirurgias eletivas. Só estão sendo operados casos
graves ou urgentes, como,
por exemplo, as cirurgias
cardíacas e oncológicas.
Dessa maneira, pudemos
dar celeridade nos casos
que aguardavam neurocirurgia para tumor (crânio
ou coluna) e zerar a fila do
SUS para esses pacientes
do sul do Estado do Espírito Santo.
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Capa

Um sonho prestes a se tornar realidade
Foi dado o pontapé inicial para obras do Hospital do Câncer do HECI
marco na história da saúde sul capixaba, uma vez
que este será um ambiente
onde o paciente receberá
tratamento integral contra a
doença. “Acompanharemos
o paciente desde o diagnóstico ao seguimento pós
tratamento (cirurgia, quimioterapia e radioterapia).
Haverá centro cirúrgico, enfermarias, CTI e ambulatórios, tudo com foco no atendimento de excelência e na
humanização”, explica.
Com o Hospital do Câncer, colocaremos a instituição pronta para os próximos
20 anos no enfrentamento
ao câncer.
O complexo
“Estamos trabalhando
em meio à crise para fazer história e ver um sonho
nascer”, disse o diretor clínico do Hospital Evangélico
e médico radio-oncologista
Bruno Resende, ao sair de
uma reunião com o secretário Estadual de Saúde,
Nésio Fernandes de Medeiros Junior.
Ele, que foi acompanha-

do do presidente do Conselho
Deliberativo do Hospital Evangélico, Elizeu Crisóstomo, do superintendente Wagner Medeiros
Junior, do gerente administrativo Hériton Vieira e pelo médico
oncologista José Pulido, esteve
com o secretário para realizar a
entrega do projeto de terraplanagem, contração e preparação
do terreno onde será construído
o Hospital do Câncer. A previ-

O setor de Obras do hospital não parou com a
pandemia. De acordo com a arquiteta da instituição,
Isabela Romanelli, atualmente estão em andamento
grandes obras: a reforma da Hemodinâmica, 10 leitos
emergenciais do pronto socorro, a nova sede da quimioterapia e do banco de sangue e a intervenção do
local que abrigará a máquina de cintilografia. “Sentimos os impactos da pandemia apenas no começo,
quando as lojas estiveram fechadas e não tínhamos
fornecedores de insumos. Mas, logo começaram a
trabalhar em regime de delivery, então resolvemos
nosso problema”, ressalta Isabela. E mesmo com
toda a crise que assola o Brasil e o mundo, ela acredita que deve entregar tudo ainda este ano.
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são é de que o início das obras
aconteça em setembro.
O Hospital do Câncer vem
para oferecer um tratamento
ainda mais humanizado aos
pacientes e seus familiares. O
projeto contempla estrutura moderna e ampla, com capacidade
para atender a demanda que só
tem crescido. O Hospital Evangélico é referência em oncologia
em todo sul do Espírito Santo,
atendendo também pacientes
de outros estados.
Atualmente, cerca de 80%
dos atendimentos realizados
no setor de oncologia, são pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
Mas, com a chegada do Hospital do Câncer, a meta, segundo
o superintendente Wagner Medeiros Junior, é aumentar para
100%. “Somos o único hospital
do sul do Espírito Santo que oferece o tratamento de câncer na
região; queremos nos tornar referência nacional no tratamento
da doença”, disse.
Para Dr. Bruno, erguer o
Hospital do Câncer será um

A previsão é de que as
obras sejam entregues em
três anos. O valor estimado do investimento para
a construção do complexo é de R$ 70 milhões e
será custeado, entre outros recursos, por meio de
emendas parlamentares,
aprovadas pela bancada
federal, que já liberou o valor de R$ 25 milhões.
A nova edificação terá
área total de 24 mil m² e
será construída em dois
terrenos doados pela prefeitura de Cachoeiro, situados no bairro Ferroviários,
anexo ao estacionamento
do Hospital Evangélico.
Serão criados 120 novos leitos e o atendimento
diário será ampliado. Além
das melhorias das instalações físicas, serão adquiridos novos equipamentos
de cirurgia e exames de
diagnóstico. Em funcionamento, o setor deve gerar
mais de 600 novas vagas
de emprego.

Artigo

Alimentação saudável
durante a pandemia
Por Jamilla Moulin e Nathalia Torres
Nutricionistas
Entre as muitas dúvidas recorrentes na população diante do
novo coronavírus (Covid-19), encontram-se as relacionadas à alimentação. Pensando nisso, achamos importante trazer orientações e dicas simples, buscando oferecer mais tranquilidade, segurança e saúde a todos nesse momento. Lembre-se que nenhum
alimento sozinho tem um poder milagroso sobre nossa saúde. A
combinação de nossos hábitos diários e dos diferentes alimentos é
o mais interessante para manter ou melhorar nossa alimentação e,
consequentemente, nossa saúde.
Bons hábitos, como o consumo de alimentos saudáveis, a ingestão de quantidade de água adequada e exercício físico, auxiliam para o fortalecimento do sistema imune e nos demais sistemas fisiológicos. Faz-se necessário uma alimentação mais natural
e variada, sendo a base das refeições os alimentos in natura e
minimamente processados, como os legumes, verduras, frutas,
arroz, aveia, leguminosas, como por exemplo o feijão, peixes, carnes, ovos, leite e oleaginosas (castanhas, nozes e amêndoas).
Evite o consumo de gorduras saturadas (presentes na manteiga,
bacon, queijos amarelos, carne de boi gorda, toucinho) e gorduras
trans (presentes nas margarinas sólidas, biscoitos recheados, empanados e congelados industrializados). Evite também o consumo
de bebidas alcoólicas, pois esses produtos reduzem a atividade
das células protetoras e prejudica a resposta imunológica.
O isolamento social, assim como o medo diante do cenário atual, pode aumentar os níveis de ansiedade e depressão e favorecer
a compulsão alimentar, que é comer com maior frequência e de
maneira excessiva, mesmo estando sem fome. Muitas vezes, este
ato esconde um conforto, alívio ou recompensa de reduzir as emoções negativas.
Mais do que nunca, precisamos cuidar das refeições. O confinamento não pode ser pautado só por praticidade e regado a produtos industrializados e fast-food, até porque será um período de
menor gasto calórico. E o fato das pessoas estarem menos ativas
favorece o ganho de peso.
De acordo com um estudo da FAO (agência da ONU para a
agricultura e alimentação), a obesidade é um dos principais agravantes dos males causados pelo coronavírus. Não é preciso deixar de consumir guloseimas e comidas saborosas para ter uma
alimentação saudável. O importante é encontrar um meio termo.
Nem se privar todos os dias desses alimentos industrializados,
mas eles têm que ser consumidos com moderação.
Se, ao longo do dia, você consumir frutas, verduras, arroz com
feijão, um frango com pouca gordura, tudo bem comer um chocolate no final do dia. O que não pode é achar que, por estar isolado, dá
para comer só “porcaria” desde o café da manhã até o jantar diariamente. Ter prazer na comida, mas não prejudicar a sua saúde.
Cabe a cada um de nós encontrar esse ponto de equilíbrio.
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