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Inauguração Hemodin
22/07/11

Recentemente, o hospital inaugurou o Hemodin – Núcleo de Hemodinâmica Avançado. Em cerimônia realizada

no dia 24 de março, o evento contou com a presença do respeitado médico cirurgião Adib Domingos Jatene.
Conhecido internacionalmente, Dr. Jatene é inventor da cirurgia do coração para tratamento da transposição
das grandes artérias em recém-nascidos e do primeiro coração e pulmão artificial do Hospital das Clínicas. Foi
Ministro da Saúde e atualmente é membro da Academia Nacional de Medicina. Várias vezes homenageado,
inclusive no Exterior, seu nome foi escolhido para identificar o Departamento de Bioengenharia do Instituto

Dante Pazzanese, a Fundação Adib Jatene.

Dr. Carlos Carderelli, médico-fundador do Hospital São Francisco, destacou durante o evento a importância

de contar com uma figura tão ilustre na comemoração desta nova conquista da saúde de Jacareí e região: “Dr.
Adib deu uma aula de saúde pública para todos nós. Foi uma honra poder trazê-lo para esta inauguração”.

O Hospital São Francisco de Assis possui 8 mil m² de área construída e 132 leitos, mas espera alcançar até o
término de seu plano de expansão, previsto para dezembro de 2015, 17 mil m² e 245 leitos. Atualmente, o
hospital realiza 225 mil atendimentos/ano de pacientes provenientes de 12 cidades da região e gera 600

empregos, números que devem saltar, até 2015, para 380 mil atendimentos, 39 cidades e 1.170 empregos.

 

Primeiro Procedimento Neurointervencionista
22/07/11

Em 6 de Junho de 2011 a Hemodin em Jacareí realiza primeiro procedimento neurointervencionista
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O serviço de hemodinâmica do Hospital São Francisco (Hemodin) realizou com sucesso o primeiro
procedimento neurointervencionista do município, no último dia 01 de junho pelo Dr. Leonardo de Deus Silva,
médico especialista em Neurologia/Neurorradiologia Intervencionista pela Universidade de Ottawa, no
Canadá.

A paciente é uma mulher de aproximadamente 50 anos de idade, moradora de São Sebastião, que apresentava
chiado intenso no ouvido associado à tontura, vertigem, desequilíbrio e que já estava com dificuldade para
andar. O diagnóstico era de uma lesão arteriovenosa cerebral, isto é, uma conexão irregular entre uma artéria e
uma veia, roubando o sangue que deveria ir para o cérebro.

O procedimento realizado foi a “embolização de fístula arteriovenosa”, que consiste no fechamento dessa fístula
através da colocação de várias molinhas (espirais) de platina, as quais tampam a conexão entre a artéria e a
veia, fazendo com que o cérebro volte a receber sangue normalmente, com melhora dos sintomas.

O procedimento foi minimamente invasivo, ou seja, por cateteres introduzidos através de um pequeno furo

(2mm) na virilha da paciente, que no dia seguinte pode voltar para sua casa.
 

 

 

 

 


