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 O professor Dr. Miguel Srougi, urologista do 

Hospital Sírio-Libanês é uma das referências no 

assunto no Brasil e explica que aproximadamente 

70% dos homens convivem bem com a hiperplasia 

prostática benigna. Ou seja, seus sintomas não 

são intensos, e por esta não representar risco de 

se transformar em algo mais grave, não requer 

tratamento. No entanto, os outros 30% precisam 

de tratamento. “Alguns casos conseguimos tratar 

com medicamentos, outros precisam de cirurgia 

aberta (convencional) e no meio desses dois 

modelos de tratamento consideramos a 

embolização (cirurgia minimamente invasiva) 

como um ótimo recurso”, afirma o médico.

 Segundo o Dr. Srougi, “a embolização da 

próstata é indicada, principalmente, quando os 

medicamentos já não têm mais efeitos contra a 

hiperplasia e o paciente não pode ou não quer 

passar por uma cirurgia aberta”.
 

 A embolização, embora também seja 

considerada uma cirurgia, é um procedimento 

minimamente invasivo, realizado sob anestesia 

local, sem necessidade de cortes ou de internação 

do paciente. 
 

 Um dos responsáveis pelo desenvolvimento 

dessa técnica no Brasil, o médico radiologista 

intervencionista prof. Dr. Francisco Cesar 

Carnevale, também integrante do corpo clínico do 

Hospital Sírio-Libanês, explica que a embolização 

é um procedimento semelhante ao cateterismo. 

“Um cateter é introduzido pela virilha e guiado por 

um aparelho de raios X até a próstata, onde 

injetamos microesferas, parecidas com grãos de 

areia, que reduzem a circulação de sangue no 

local”, descreve. “Com isso, a próstata diminui de 

tamanho e fica mais macia, o que alivia a obstrução 

da uretra, permitindo a passagem da urina mais 

facilmente”, completa.

 Já tendo o acompanhamento de vários 

pacientes por alguns anos, os resultados são 

duradouros em mais de 80% dos casos. As 

pesquisas realizadas pelo grupo pioneiro da USP 

mostram que entre 15% e 20% dos pacientes 

podem voltar a ter sintomas urinários no período 

de 4 a 5 anos. Nestes casos, o paciente ainda terá 

as opções de fazer uma nova embolização ou 

submeter-se a tratamentos complementares com 

medicamentos ou optar pela tradicional ressecção 

transuretral (RTU).

 A escolha do melhor tratamento contra a 

hiperplasia prostática benigna depende das 

necessidades e das condições de saúde de cada 

paciente e deve ser discutida com um médico 

urologista.

Dr. Márcio Costa
Médico Radiologista

CRM-TO 1024/RQE 514

CAUSAS, SINTOMAS E TRATAMENTO
hiperlasia da próstata

 A hiperplasia prostática benigna é um tipo 

de crescimento natural da próstata (sem relação 

com o câncer de próstata) a ponto de dificultar 

ou até impedir a passagem da urina pela uretra. 

Com o passar dos anos, praticamente todos os 

homens terão hiperplasia, mas ainda não se 

sabe por que alguns desenvolvem mais e outros 

menos sintomas.

Dificuldades para urinar

Diminuição da força do jato urinário

Gotejamento no final da micção

Micção em dois tempos

Desejo de urinar durante a noite

Necessidade de urinar várias vezes 

durante o dia

Esses sintomas se iniciam, geralmente, a partir 

dos 50 anos de idade e se tornam mais intensos 

depois dos 60 anos.
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DICAS PARA CULTIVAR BROMÉLIAS

     As bromélias são plantas tropicais rústicas 

e exóticas, algumas delas com cores vivas e 

formatos geométricos. No entanto, é 

importante conhecer alguns cuidados básicos 

para que elas possam desenvolver toda sua 

beleza. Preste atenção às dicas abaixo, pois 

elas ajudarão você a cuidar melhor dessas 

joias da natureza.

   É comum as bromélias ficarem feias após a 

floração, mas aguente firme e não desanime. 

Isso é natural em várias espécies de bromélia. 

Nesse momento devemos cuidar bem delas, 

pois logo emitirão novos brotos podendo 

render muitas plantas novas.

  Bromélias são plantas tropicais e, em sua 

maioria, adoram o calor e a umidade. Irrigue-

as regularmente, sem deixar as raízes 

encharcadas, e molhe-as no centro também, 

pois apreciam o acúmulo de água nas suas 

folhas. Mas, lembre-se que o mosquito da 

dengue gosta de água l impa para se 

reproduzir e, por isso, tente manter a água das 

b r o m é l i a s  s u j a ,  c o m  d e t r i t o s  q u e 

naturalmente caem ali.

   Há vários tipos de bromélia, uma para cada 

tipo de  ambiente. Assim, você poderá 

encontrar  essas p lantas em lugares 

desérticos e ensolarados, e outras em 

ambientes úmidos e sombreados. A única 

coisa que elas não gostam é de frio. Por isso é

importante conhecer bem a espécie que você 

está cultivando para saber qual o melhor 

ambiente para sua planta.

  Prefira os vasos de barro ou cerâmica.

  As bromélias são pouco exigentes quanto ao 

substrato. A grande maioria das bromélias vive 

bem em uma mistura de fibra de coco com areia 

e um pouco de terra. 

 É importante que o substrato seja drenável e 

também tenha capacidade de reter água, de 

forma que ele auxilie na manutenção da 

umidade ideal.

     E pronto, com muita paciência, perseverança 

e seguindo essas valiosas dicas, logo a sua 

bromélia estará linda, com um aspecto 

saudável e encantando a todos. Então, mãos à 

terra e boa jardinagem!

JARDINAGEM 

  Após tantos cuidados, você poderá 

descobrir que sua bromélia está dando uma 

nova muda, e logo você poderá tirar essa 

muda e plantá-la em um vaso próprio. Mas 

tenha calma, antes da muda ser removida é 

preciso que ela tenha quase a metade do 

tamanho da planta mãe, para garantir o seu 

bom desenvolvimento.

05

EDIÇÃO Nº 8 ANO: 2020



Responsável Técnico:
Dr. Luis Cláudio M. Avelino CRM-TO 5681 / RQE 2719



EDIÇÃO Nº 8 ANO: 2020

ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS

Cardiologista 
CRM-TO 5184 RQE 2348 | RQE 2349

Cardiologista pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia; Cardiologista pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro; Membro da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia Intervencionista e 

Hemodinâmica; Mestre em Cardiologia pela 

Universidade Federal Fluminense; Membro da 

Society for Cardiovascular Angiograpfy and 

Intervent ions -  EUA (SCAI ) ;  Docente do 

Transcatether  Cardiovascular  Therapeutics.

 A doença cardiovascular ainda é a principal 

causa de morte dentre as doenças crônicas no 

Brasil, e é responsável por um número imenso 

de internações hospitalares, principalmente em 

pacientes idosos, causando grande impacto 

financeiro e social na vida das pessoas. 
  

 Diante desses números preocupantes, a 

avaliação diagnóstica precoce é fundamental e, 

nesse cenário, a ANGIOTOMOGRAFIA DAS 

CORONÁRIAS assume papel importantíssimo 

como ferramenta moderna, rápida e segura no 

diagnóstico da doença obstrutiva das artérias 

do coração. 
   

 A evolução tecnológica trouxe tomógrafos 

mais modernos, transformando este exame em 

uma ferramenta eficaz na avaliação da doença 

coronária, com sua utilização amplamente 

difundida pelo mundo.  

 A NOVA TOMOGRAFIA DA AKC DIAGNÓSTICOS 

é a 1ª no estado do Tocantins com 160 cortes, 

capaz de real izar exames com grande 

velocidade e precisão incrível, oferecendo maior 

acurácia e segurança diagnóstica. 

 A ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS é 

capaz de detectar obstruções coronárias 

precocemente, com todas as características 

das placas ateromatosas (placas de gordura), 

e ainda avaliar o funcionamento do coração, 

aspectos e medidas precisas das válvulas 

cardíacas e dos vasos do coração.  

  

 É um exame indolor e rápido, sem a 

necessidade da utilização de cateteres, e que 

fornece informações fundamentais na 

escolha do tratamento mais adequado, de 

acordo com as necessidades e condições 

clínicas de cada paciente, capaz de diminuir 

de forma significativa as complicações e 

mortes causadas pela obstrução das artérias 

do coração. 
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sintomas, diagnóstico e tratamento

endometriose 

Drª Mariana Rodrigues S. Monteiro 
Ginecologia e Endoscopia Ginecológica 

CRM 3492 - RQE 1547
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 A endometriose é mais frequente do que as 

pessoas imaginam. Estima-se que, de 15 a 20% das 

mulheres no mundo, entre 12 e 50 anos, possuam 

essa doença. Ela afeta a vida de forma drástica 

sendo responsável por cerca de 70% dos casos de 

cólicas intensas que pioram progressivamente.

 Com causa desconhecida, a endometriose 

possui diversas possibilidades para sua ocorrência. 

Uma delas, é a menstruação retrógrada, fenômeno 

comum, que causaria a endometriose dependendo 

do sistema imunológico da paciente. Quando as 

células endometriais da menstruação voltam para 

dentro da pelve por meio das trompas, elas são 

implantadas e crescem tanto na cavidade pélvica 

quanto abdominal.

 A relação com estresse, ansiedade e alimentação 

incorreta tão presentes no atual ritmo de vida das 

mulheres, deu à endometriose o apelido de “doença 

da mulher moderna”.

 Os órgãos mais frequentemente acometidos são 

os ovários, trompas, ligamentos uterossacros, 

peritônio, intestino, bexiga e ureteres.

 Raramente temos o acometimento do pulmão, 

diafragma e outras partes do corpo fora da 

cavidade abdominal e pélvica.

 Os principais sintomas são dor no período 

menstrual incapacitante, dor na relação sexual, 

alterações intestinais e urinárias e infertilidade.

 A endometriose é uma doença real, a dor é física, 

psicológica e precisa ser ouvida, discutida e 

respeitada. Nós sabemos que no Brasil existe um 

atraso no diagnóstico desta doença em cerca de 10 

anos. 

 Ou seja, durante todo esse tempo, 

mulheres sofrem caladas e muitas vezes 

não são compreendidas, pois existe uma 

cultura que diz que ter cólica menstrual é 

normal.

 O sofrimento contínuo provocado pela 

endometriose faz com que muitas 

mulheres paguem um preço alto. Elas 

precisam faltar às atividades escolares e ao 

trabalho, além de enfrentarem dificuldades 

conjugais por conta desses sintomas que 

as afastam, muitas vezes, do convívio 

social.

 O diagnóstico dessa terrível doença é 

real izado através de uma consulta 

direcionada e exame físico especializado. 

Além disso usamos exames diagnósticos 

como a ressonância magnética e a 

ultrassonografia com preparo intestinal.

 Por fim, o tratamento da endometriose 

é  inv idua l i zado  de  acordo  com a 

necessidade, sintomas e gravidade da 

doença. Mas, vale ressaltar que somente o 

tratamento cirúrgico é capaz de remover 

todos os focos, e que esta cirurgia deve ser 

rea l i zada  apenas  por  uma equ ipe 

multidisciplinar e experiente.
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ESCOLINHA GRaTUITA DE BASQUETE

Rafael Sulino de Castro, 27 anos, natural de Palmas (TO), é advogado, atual 

presidente da Federação Tocantinense de Basketeball, ex-presidente da 

Associação Tocantinense de Basquetebol, ex-árbitro nacional de basquete e 

fundador do projeto Arremesso Campeão.
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Perda do olfato e COVID-19
 Entenda essa relação

 Em 20 de março de 2020, a Sociedade de 

Otorrinolaringologia do Reino Unido e a 

Sociedade Britânica de Rinologia emitiram um 

boletim detalhando uma forte associação 

entre infecção por CoV-2 e anosmia/hiposmia 

em relatórios médicos da Coréia do Sul, China, 

Itália, França e Estados Unidos. Em 22 de 

março de 2020, a Academia Americana de 

Otorrinolaringologia propôs que anosmia, 

hiposmia e disosmia (na ausência de outras 

doenças respiratórias) fossem adicionadas 

aos sintomas utilizados para o rastreamento 

da infecção por CoV-2.

 Assim, orientamos que a presença de 

anosmia súbita com ou sem ageusia (perda do 

paladar) e sem obstrução nasal possa sugerir 

COVID-19 neste cenário de pandemia. 

Pacientes nestas condições, sem que 

quaisquer outros sintomas concomitantes 

apareçam como febre, tosse seca, falta de ar, 

dor de cabeça, fraqueza, diarreia, náusea ou 

vômito, devem procurar o serviço médico 

mais próximo.

   Os distúrbios olfativos podem ser 

caracterizados em:

1- Anosmia: perda completa do olfato

2- Hiposmia: diminuição do olfato

3- Hiperosmia: aumento do olfato

4- Disosmia: Distorção da percepção do olfato

Dr. Guilherme Solé
 Médico Oncologista e
 Otorrinolaringologista

CRM: 4835 / RQE: 2221

 Os nossos sentidos são importantíssimos 

para o processamento de informações no 

ambiente em que vivemos. O olfato nos alerta 

para situações potencialmente perigosas, 

como vazamento de gás, presença de fogo, 

identificar e localizar a fonte antes mesmo do 

contato visual. Em associação com o sentido 

da gustação temos a capacidade de avaliar a 

qualidade das comidas e bebidas que 

ingerimos, a fim de nos prevenir de prováveis 

infecções gastrointestinais.

 São muitas as causas de anosmia, dentre 

as principais, temos as infecções de vias 

aéreas superiores (IVAS), rinite alérgica, 

s inus i te ,  po l ipose  nasa l ,  a l te rações 

anatômicas (como desvio de septo e 

hipertrofia de conchas nasais), trauma 

cranioencefálico, porém existem outras como 

t u m o r e s ,  d o e n ç a s  n e u r o l ó g i c a s , 

m e d i c a m e n t o s ,  p r o d u t o s  q u í m i c o s , 

radioterapia, desnutrição, etc.

 O  S A R S - C o V- 2  é  u m  c o r o n a v í r u s 

pandêmico que causa a síndrome COVID-19, 

cujas sequelas variam de sintomas de infecção 

respiratória superior a distúrbios respiratórios 

graves, lesão cardíaca aguda, podendo levar 

em alguns casos à morte.

Graduado em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto – São Paulo. Residência médica em Otorrinolaringologia pelo 

Hospital Vera Cruz de Campinas – São Paulo (Serviço reconhecido pelo MEC e ABORL-CCF). Membro Efetivo da Associação 

Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. 
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 Independentemente de onde esse vírus 

destruidor tenha vindo, podemos ficar 

lamentando ou enfrentá-lo, destruí-lo e 

reconquistar nossa NOVA vida normal 

nesse NOVO mundo.

 Nos adaptamos rapidamente para 

oferecer aos nossos pacientes um 

atendimento seguro e com a qualidade de 

sempre, inclusive sendo a única clínica do 

Tocantins a disponibilizar uma sala de 

Tomografia Computadorizada exclusiva 

para casos de COVID-19.

 Nós da AKC Diagnósticos somos 

otimistas e resilientes, e decidimos 

enfrentar de frente esse desafio da 

COVID-19. Não podemos dizer que saímos 

ilesos ou que não tivemos prejuízos, mas 

podemos afirmar que hoje somos mais 

unidos e mais fortes, e que estamos 

prontos para o futuro, pois estaremos lá 

quando você chegar.

 A vida é cheia de desafios e precisamos 

ser fortes e inteligentes para enfrentá-los 

com bravura e sabedoria. As grandes 

tragédias, guerras e pandemias da história 

trouxeram tristeza e muita destruição, mas 

também mostraram que a humanidade 

pode e deve trabalhar unida para evitar que 

coisas assim aconteçam.

 A chegada da COVID-19 vinda do interior 

da China e toda destruição trazida por ela 

mostrou que nós não estamos nos 

esforçando o suficiente para evitar essas 

verdadeiras catástrofes.

 Os  háb i tos  da  v ida  moderna ,  a 

industrialização intensa, a poluição, o 

desmatamento descontrolado e as 

mudanças climáticas estão entre os 

grandes responsáveis pelas tragédias da 

história recente.

 Uma das hipóteses estudadas para 

explicar a origem da COVID-19 é que o vírus 

tenha vindo através de um animal 

selvagem do interior da China, país com 

mais de 1.400.000.000 (um bilhão e 

quatrocentos milhões) de pessoas, e onde 

até mesmo os animais mais estranhos 

podem estar  no cardápio de seus 

habitantes.

Dr. Márcio Costa
Médico Radiologista

CRM-TO 1024/RQE 514
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PREVENÇÃO PARA A FAMÍLIA TODA!

CLÍNICA DE VACINA ESPECIALIZADA FURO DE ORELHA ATENDIMENTO DOMICILIAR

NA AKC DIAGNÓSTICOS
 VOCÊ CONTA COM A CLÍNICA DE VACINA ESPECIALIZADA, 

ATENDIMENTO HUMANIZADO E FOCADO NA QUALIDADE DE VIDA.

CLÍNICA DE VACINA ESPECIALIZADA FURO DE ORELHA ATENDIMENTO DOMICILIAR

ACSU SO 50 (501 sul),
Conj. 2, Lote 17,  AV. NS-01, 
Plano Diretor Sul – Palmas, TO
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Matriz Palmas -TO

Rua Tapajós, nº260. 

Prédio do Hospital Modelo

Filial Paraíso-TO


