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Horários de visita à pacientes
internados

Visitas aos apartamentos:
 Todos os dias de:

 9:00h às 22:00h
 4 adultos de cada vez.

 As crianças estão liberadas.

Visitas à enfermaria:
 Todos os dias de:

 14:00h às 17:00h
 2 adultos de cada vez.

 Crianças somente acima de 12 anos.

Veja mais:

Hospital Vila da Serra  Saúde da Mulher  Cirurgia de Reconstrução Mamária exige trabalho multidisciplinar

A reconstrução mamária imediata, procedimento cada vez mais frequente em Minas Gerais e

no País, tem sido alvo de discussão no meio médico de especialidades afins, como a

mastologia e a cirurgia plástica. A questão central é: de quem é a responsabilidade no ato de

reconstruir as sequelas provocadas pela mastectomia ou até mesmo das tumorectomias

mamária?

A Dra. Vívian Lemos, membro da equipe de cirurgia plástica do Hospital Via da Serra e membro

da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explica que a reconstrução mamária tem como

objetivo dar um contorno mamário após a realização da retirada total da glândula mamária ou

parte dela. “São várias as possibilidades de reparação, porém a realização imediata da

reconstrução é ponderada pela extensão e gravidade da patologia mamária.”

De acordo com ela “tumores atingindo a pele da mama deverão ser ressecados de forma

ampla, então é possível dispor apenas dos expansores e aguardar o final do tratamento

oncológico para aí sim pensar em uma reconstrução definitiva. Em contrapartida, tumores

menores e localizados mais profundamente, podem ser retirados poupando pele (mastectomias

poupadoras de pele) e aí as próteses podem oferecer uma contorno mais apropriado.”.

A cirurgiã plástica salienta ainda que “os retalhos locais ou à distância e os enxertos de gordura

filetados são técnicas que a equipe de Cirurgia plástica do Hospital Vila da Serra defende o uso
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21 de Setembro | Dia Mundial do Alzheimer

Palestra gratuita, na sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), dia 21
de setembro, às 11 horas, fala sobre doença que atinge mais de 1,2 milhão de
brasileiros. Em 21 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Alzheimer. A
data, instituída pe...

Ser Mãe

Leia também:

HVS recebe com carinho a chegada da filha do
Fabiano da dupla sertaneja, César Menotti e
Fabiano

Clínica de Reprodução Assistida do HVS realiza
II Curso de Educação Médica Continuada

Porque os idosos sofrem mais com dores na
coluna?

Boas vindas aos Residentes em Cardiologia

O uso de robôs na era da cirurgia minimamente
invasiva

Hospital Vila da Serra na busca contínua da
excelência

VI Simpósio da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar do Hospital Vila da Serra

Simpósio: Gestão da Qualidade em Saúde:
Transformando o Cenário Mineiro

em um momento posterior ao tratamento oncológico por se tratar de reconstruções maiores que

necessitarão da participação da paciente a fim de atender as expectativas de uma nova mama.

Câncer de Mama

A Dra. Vívian Lemos ressalta ainda que o câncer de mama na mulher, que atinge uma idade

cada vez mais precoce, é de tratamento complexo por envolver vários fatores para sua

determinação. Dentre esses fatores, informa, “temos o tipo histológico, localização, tamanho,

oncogenes envolvidos que, quando solicitado o mapeamento, podem ajudar a definir o

seguimento oncológico das pacientes acometidas. Uma vez determinado, o procedimento

cirúrgico pode ser necessário e deverá ser discutido com a paciente as diversas possibilidades

de reparação: retalhos locais ou à distância, uso de implantes, sejam eles temporários ou

permanentes, tanto pós-mastectomias ou no tratamento conservador.”

“As possíveis complicações nestes procedimentos devem ser esclarecidas de forma

simples e detalhada. Afinal, o foco é o tratamento oncológico. Possibilidade de

hematomas, sofrimento cutâneo, extrusão dos implantes ou sofrimento dos retalhos

confeccionados são algumas das complicações a serem discutidas mediante a indicação

de reconstrução mamária”, salienta.

A cirurgiã plástica destaca que “independente da formação e da excelência do profissional

envolvido, o mais difícil é conduzir um pós-operatório eminentemente oncológico, porém com

uma expectativa enorme por parte da paciente em ter sua vida retomada através da

reconstrução da sua mama.”.

Não há dúvida, frisa, que a reconstrução imediata da mama tem um impacto importante na

sobrevida das pacientes , independente da idade, pela melhora da autoestima em um momento

de mutilação. “Mas as complicações possíveis são muitas e devem ser colocadas pelo

mastologista e pelo cirurgião plástico. Dividir a responsabilidade de um ato cirúrgico tão

complexo reflete em conforto e segurança para as pacientes envolvidas”, enfatiza.

A médica que a cirurgia plástica e a mastologia têm formações cirúrgicas distintas, mas que se

complementam no que diz respeito às reparações da topografia mamária. “O olhar oncológico

do mastologista, que se propõe a indicar a reconstrução imediata da mama, deve ser crítico

para que a possível cura da paciente não seja substituída apenas pelos aspectos estéticos ao

final da cirurgia. Para isto, a cirurgia plástica se coloca à disposição da mastologia e pondera

procedimentos de menor risco sem dispor da estética. Nesse sentido, o trabalho

multidisciplinar, pontua, conduz o tratamento desta patologia como o melhor das duas

especialidades cirúrgicas. Ao mastologista, compete a possibilidade da cura e ao cirurgião

plástico, a melhora da autoestima. É com este objetivo que o Serviço de Cirurgia Plástica do

Hospital Vila da Serra atende as pacientes encaminhadas pela Clínica de Mastologia da

instituição”, conclui a cirurgiã plástica.
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Compromisso e Qualidade
Certificação internacional

Vídeo Institucional
Veja nosso vídeo institucional

HVS no Facebook
Curta nossa página no facebook

Qualidade, confiabilidade e excelência tornam o

Hospital Vila da Serra Acreditado Nível 3 ONA e

Certificado Internacionalmente pelo Qmentum

Internacional.

Saiba mais sobre as certificações do 
 

Hospital Vila da Serra.
 

Tratamento humanizado, aliado à dedicação e atenção

aos seus pacientes fazem do Hospital Vila da Serra

um centro de referência no atendimento à mulher, à

criança e à toda a família.

Mãe, agradecemos por você fazer o mundo de alguém o melhor de todos! Uma
homenagem para o Dia das Mães do Hospital Vila da Serra.

HORA DE BRINCAR: HVS cria espaço lúdico para os pequenos
pacientes

Brincar é a linguagem natural da criança, um meio pelo qual ela pode aprender a
conviver com as diferenças e compartilhar ideias e objetos. É, portanto, uma
atividade fundamental para o desenvolvimento, uma vez que através do ato de
brincar a criança...

Lorenzo de Carvalho Guedes
1 comentário • 3 anos atrás

Lucas — Lindão! Parabéns aos papais
frescos, Geovane e Lúcia! Muita saúde e
muitas bençãos!

Guilherme
3 comentários • 3 anos atrás

Elenice Rodrigues Assis — O Gui é muito
Fofo!!!

Luan Lucas Resende Heleno
1 comentário • um ano atrás

Rayanne Mankin — Lindo da tia! Que Deus
continue abençoando essa família linda.

Guilherme Moreno Pereira Alves
1 comentário • 2 anos atrás

Juliana Ornelas — Bebê mais
lindooooooooo da titia. Amo mais que
chocolate esse meu preto!
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