MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

SANTA CASA DE IÚNA REALIZA, PELA PRIMEIRA VEZ NA
CIDADE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CIRURGIAS
VASCULARES
A CIRURGIA VASCULAR ATUA NO DIAGNÓSTICO, ESTUDO E TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS ENFERMIDADES DOS
VASOS.
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A Santa Casa de Iúna realizou na última semana, pela primeira vez na cidade, pelo Sistema
Único de Saúde, quatro cirurgias vasculares. Os procedimentos foram feitos pela equipe de
médicos: Dr. Gustavo Heringer Quarto, Dr.Danilo Heringer Alcure Quarto e Dra. Elisa Lima Alves.
De acordo com informações da administração da Santa Casa, a realização dos trabalhos
cirúrgicos no próprio hospital surgiu após a dificuldade de realizar as cirurgias em outros
municípios e principalmente, para atender as demandas.
Os 4 pacientes que passaram pela cirurgia já aguardavam a cirurgia entre 6 a quatro meses. As
cirurgias são escolhidas conforme avaliação.
De acordo com o diretor geral da Santa Casa, Ary Leal Faria, aproveitou o momento para dizer que
a realização das cirurgias vasculares é mais um marco para a cidade de Iúna.
A cirurgia vascular é a especialidade médica que se ocupa do tratamento cirúrgico de
doenças das artérias, veias e vasos linfáticos. Atua junto à Angiologia, especialidade
responsável pelo estudo clínico dessas doenças.
A cirurgia vascular atua no diagnóstico, estudo e tratamento cirúrgico das enfermidades dos
vasos. O tratamento cirúrgico pode ser da forma convencional - cirurgia através de incisões - ou
por dentro dos vasos cirurgia endovascular.
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