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SAIBA MAIS SOBRE

O AVC,

UMA DAS DOENÇAS QUE
MAIS MATAM NO BRASIL
No Brasil, atualmente, o AVC é a primeira causa
de morte e incapacidade. Estima-se que no
mundo ocorra um acidente a cada 5 segundos
(algo em torno de 17.280 casos por dia), sendo a
2ª causa de morte e a 1ª de incapacidade no
mundo.
Segundo Sandro Matas, neurologista da Rede
de Hospitais São Camilo de São Paulo, nos
últimos anos houve uma redução na incidência
do AVC na população. “Essa diminuição
ocorreu por conta da intensa mobilização
nacional contra o tabagismo. Porém, em locais
de condições socioeconômicas ruins houve
tendência de estabilização e até aumento da
incidência, pois há dificuldade da população em
ter controle de suas doenças crônicas, como
hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade
e sedentarismo.”
Estudos apontam que, quanto mais rápido a
pessoa recebe o tratamento adequado, maiores
são as chances de recuperação. O ideal é que a
busca por um atendimento médico não
ultrapasse 4h30, desde o início dos sintomas. No
caso do Pronto-Socorro do Hospital São
Camilo, para favorecer um diagnóstico assertivo
e contribuir com a redução de sequelas, todas as
Unidades da Rede (Pompeia, Santana e
Ipiranga) seguem o protocolo de atendimento
do Grupo de Doenças Cerebrovasculares da
Academia Brasileira de Neurologia.Assim que o
paciente chega, um neurologista faz a avaliação
clínica e realiza um exame de tomografia. Com
base nos resultados, o especialista vai indicar o
tratamento ideal, que pode ser desde o suporte
clínico, passando pela desobstrução da artéria,

até a indicação cirúrgica.A gravidade do caso vai
depender da extensão da lesão cerebral.
Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo
A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo é
composta por três modernos hospitais que
fazem parte da história da capital paulistana:
Pompeia, Santana e Ipiranga. Excelência
médica, qualidade diferenciada no atendimento,
segurança, humanização e expertise em gestão
hospitalar são seus principais pilares de atuação.
As Unidades têm capacidade para atendimentos
eletivos, de emergência e cirurgias de alta
complexidade, como transplantes de medula
óssea. Hoje, a Rede de Hospitais São Camilo de
São Paulo presta atendimento em mais de 60
especialidades, oferece ao todo 685 leitos e um
quadro clínico de mais de 3,7 mil médicos
qualificados. Seus hospitais possuem
importantes acreditações internacionais, como a
da Joint Commission International (JCI),
renomada acreditadora dos Estados Unidos
reconhecida mundialmente no setor, a
Acreditação Internacional Canadense e a da
ONA (Organização Nacional de Acreditação).
A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo
faz parte da Sociedade Beneficente São Camilo,
uma das entidades que compreende a Ordem
dos Ministros dos Enfermos (Camilianos), uma
entidade religiosa presente em mais de 30 países,
fundada pelo italiano Camilo de Lellis, há mais
de 400 anos. No Brasil, desde 1928, a Rede
conta com expertise e a tradição em saúde e
gestão hospitalar.
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