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O caminho do céu é como o retesar do arco: 

A parte superior abaixa, 

A parte inferior sobe, 

A parte que possui sobra é diminuída, 

A parte não suficiente é completada. 

O caminho do céu diminui a sobra possuída, 

Completa o não suficiente.

Mas o caminho do homem não se orienta assim: 

Diminui do não suficiente, para oferecer ao que possui sobra. 

Mas quem pode possuir sobra para oferecer ao mundo? 

Somente aquele que possui o caminho. 

Por isso, o homem sagrado age sem querer para si. 

Conclui a obra, mas não se apega 

E não deseja mostrar a sua proeminência.

Lao-Tse (604-517 a.C.)

Tao Te Ching - o Livro do Caminho e da Virtude
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O presente Relatório de Gestão, alusivo ao período de 2015 

a 2022, objetiva apresentar um breve resumo dos últimos 

8 anos de trabalho em que estivemos à frente do Hospital 

Ana Nery (HAN). Para alcançar tal intuito, este documento 

descreve o desempenho operacional do Hospital, quantifica 

dados advindos das diferentes áreas que compõem a sua 

estrutura e expõe, com clareza e transparência, as ativida-

des realizadas durante o mencionado período.

A fim de oferecer aos leitores um panorama acerca dos ei-

xos de atuação prioritários desta Diretoria, optou-se por di-

vidir esta publicação em três seções: Avanços Estruturais, 

Performance e Programas de Residência Médica. Nas próxi-

mas páginas, serão elencados pontos importantes atinentes 

às melhorias realizadas no âmbito da infraestrutura, processos 

e recursos humanos, as quais permitiram que este Hospital 

obtivesse grandes avanços ao longo dos últimos anos.

Além do aperfeiçoamento da assistência, foram reestruturados os programas de Residência Médica 

e integrados aos objetivos institucionais do HAN. Já os programas de Cirurgia Geral e Clínica Médica, 

bem como os de Cardiologia, Nefrologia e Cirurgia Vascular, passaram a se articular de forma global 

com a missão, a visão e os valores deste Hospital.

No decorrer da leitura, será possível observar que, nos últimos 8 anos, houve um aumento do volume 

de procedimentos ofertados; nesse contexto, chamamos a atenção para as cirurgias cardíacas con-

vencionais, os procedimentos percutâneos, os implantes de dispositivos eletrônicos e os transplan-

tes renais. [Veja gráficos nas páginas 8 e 9]

Ademais, foram implementados também sistemas de segurança para o paciente em diversos níveis, e 

reduzidas as taxas gerais de mortalidade de 5,7% para 3,3%. Entre 2017 e 2021, as infecções totais em 

sítio cirúrgico caíram de 7,5% para 3,5%.

Ao passo que divulga os progressos alcançados nesta gestão, este Relatório reitera o compromisso 

firmado pelo HAN em sempre promover melhorias e avanços nos campos em que empreende. Nos 

orgulhamos de oferecer à população atendimento de excelência, baseado nas melhores práticas e 

direcionado pela ciência contemporânea, com os devidos ajustes ao nosso ambiente social.

O HAN é um campo de práticas de saúde para universidades públicas, mas também tem parceria com 

outros hospitais e escolas de saúde do Estado. Formamos profissionais para atuar como líderes em 

suas áreas e orientados para desenvolver estratégias inovadoras. Somos um dos dez principais cen-

tros de tratamento de doenças cardiovasculares do Brasil.
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É mister ressaltar que a administração deste Hospital é realizada em conjunto com o Governo do 

Estado e com a Reitoria da Universidade Federal da Bahia. Nesse sentido, agradecemos respectiva-

mente ao Governador Rui Costa e ao Reitor João Carlos Salles, gestores incansáveis na luta pela 

inclusão social da população baiana no que tange ao acesso à saúde, cuja parceria contribuiu deci-

sivamente para que este Hospital construísse um alicerce para o futuro, sem interferir nos serviços 

atualmente prestados.

O HAN é o principal hospital da rede própria da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), 

voltado para a alta complexidade em doenças cardiovasculares e renais, incluindo transplantes do 

coração e rins. Atende exclusivamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e conta com cerca 

de 1.000 colaboradores FAPEX-UFBA, 140 funcionários públicos do Estado e 50 advindos do Ministério 

da Saúde, além de cerca de 240 terceirizados em funções não estratégicas. Para saber mais sobre a 

estrutura que compõe este Hospital, acesse o organograma disponibilizado no nosso sítio eletrônico 

(ver.han.net.br).

Aqui, tudo gira em torno do cuidado com o ser humano. Nossos processos são sistematicamente 

medidos e acompanhados, visando a atingir a máxima eficiência e segurança, de forma criativa.

A despeito da escassez dos recursos e das infindáveis demandas na área da saúde, temos incorpo-

rados em nossas práticas de gestão os princípios do Tao Te Ching, o Livro do Caminho e da Virtude, 

escrito pelo filósofo chinês Lao-Tsé (604-517 a.C.). [Ver texto na página 3].

Dessarte, esta administração está sempre atenta para reduzir o que sobra, e complementar o não 

suficiente. Os movimentos das equipes são coordenados, de forma a otimizar os resultados. E sem-

pre com o olhar focado não em nós mesmos, mas em quem é a razão de nossa existência: nossos 

pacientes e suas famílias.

Seja bem-vindo(a) e conheça as atividades inovadoras deste Hospital.

Muito obrigado pela visita!

Dr. Luiz Carlos Santana Passos

Diretor Geral do Hospital Ana Nery

Professor de Medicina da UFBA
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Total de Cirurgias Cardíacas

crescimento de 110%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.258

1.635
1.501

1.690
1.809

2.052

2.651

Fonte: Sistema Smart

Total de Procedimentos Percutâneos

crescimento de 95%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5.210
6.122 6.342

6.708
7.309

8.221

10.142

Fonte: Sistema Smart

Total de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos implantados

crescimento de 88%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

446
500 457

552

694 704

838

Fonte: Sistema Smart

Total de Transplantes Renais

crescimento de 163%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

49 54

81

104

144

119
129

Fonte: Sistema Smart
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Total de Paratireoidectomias pelo SUS no Brasil em 2021

Hospital das
clínicas (SP)

USP-SP Ana Nery
UFBA-BA

2º lugar no Brasil

Hospital de Base
São José

do Rio Preto Hospital
Evangélico (ES)

Hospital
da Unifesp (SP)

44
41

23
15 14

Fonte: Data SUS

Total de Procedimentos de alta complexidade na BA em 2021

Aristides
Maltez

Ana
Nery

2º lugar na Bahia

Santa
Isabel Roberto

Santos Dom Pedro
de Alcântara

7.858

5.116
4.073 2.800

2.119

Fonte: Data SUS

Taxa de Mortalidade em cirurgia cardíaca (adulto)

queda de 136%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12,1%
10,7%

9,7% 10,3%

7,7%

5,6% 4,4%

Fonte: Sistema Smart

Taxa de Infecção em cirurgia cardíaca (adulto)

queda de 142%

2018 2019 2020 2021

6,8%
5%

2,8% 2,9%

Fonte: Sistema Smart
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Em 2016, a unidade de Hemodinâmica foi rees-

truturada para receber um novo Angiógrafo, oca-

sião na qual também foi construído um centro 

de recuperação pós-procedimento percutâneo. 

Após a modernização, o volume de procedimen-

tos cresceu de forma significativa, tornando o 

HAN um dos centros mais produtivos do Brasil.

A nova disposição espacial das salas permite 

atendimento simultâneo de pacientes agudos 

com infarto do miocárdio, e também de pacien-

tes eletivos para tratamento de doenças da aor-

ta e grandes vasos.

Ao longo dos últimos anos, como é possível ob-

servar no gráfico ao lado, os avanços na estru-

tura permitiram que os procedimentos hemodi-

nâmicos do HAN tivessem grande evolução. Tais 

números conferem ao Hospital Ana Nery, atual-

mente, posições de liderança nacional na realiza-

ção de angioplastias primárias para o infarto, an-

gioplastias eletivas e no tratamento percutâneo 

de doenças da aorta.

Gráfico 1 - Total de procedimentos 
hemodinâmicos realizados pelo HAN (2015-
2021)

2015

2016

2017

A
no

Quantidade de procedimentos

2018

2019

2020

2021

5.337

6.307

6.632

6.922

7.656

8.697

10.396

Fonte: Sistema Smart

Modernização

da Hemodinâmica

amplia atendimento

à população
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Com a finalidade de melhorar a climatização das 

salas dos centros cirúrgicos e evitar infecções, fo-

ram realizadas manutenções preventivas e correti-

vas no sistema e nas centrais; além da aquisição de 

novo chiller e instalação de 10 termo higrômetros, 

que monitoram em tempo real e via wi-fi a tempe-

ratura e umidade das salas. Foram adquiridos tam-

bém dois novos chillers refrigerados a água.

A melhoria na qualidade da climatização das salas 

do Centro Cirúrgico é de fundamental importân-

cia para a prevenção de infecções hospitalares, 

principalmente nos sítios cirúrgicos. Ademais, 

evita também surtos de endocardite pós-cirúrgi-

ca por Aspergillus spp. Essas infecções são resul-

tantes da contaminação do ar da sala de cirurgia 

cardíaca, e geralmente associadas à contamina-

ção por esporos desse microrganismo, prove-

nientes dos filtros dos aparelhos de climatização.

As melhorias implantadas na climatização das sa-

las cirúrgicas são extremamente relevantes para 

evitar casos de aspergiloses cutâneas em pacien-

tes submetidos a transplantes, cuja fonte de con-

taminação, na maior parte dos casos, está relacio-

nada ao fluxo de ar laminar da sala onde o paciente 

permaneceu durante a sua recuperação médica.

A contaminação pelo ar pode ocorrer através da 

geração de gotículas (tosse, espirro, aspiração 

de secreções, procedimentos como broncosco-

pia e mesmo pela conversação habitual) ou por 

transmissão aérea por partículas dispersas no 

ambiente.

No contexto hospitalar, as salas cirúrgicas mere-

cem atenção especial, visto que a taxa de conta-

minação do sítio cirúrgico está relacionada com 

o tipo de ventilação dessas salas.

Outra melhoria significativa realizada no centro 

cirúrgico foi a colocação de “portas vai e vem” 

de aço inoxidável. Nos hospitais, a deterioração 

das portas é tão frequente que existe uma equi-

pe e um procedimento específico para o reparo 

das mesmas. Isso se deve ao fato de nenhum 

laminado ou derivado de madeira ser  capaz de 

resistir por muito tempo ao impacto contínuo de 

pesados  materiais  colidindo contra ele, sendo 

o aço inoxidável o único que pode ser perfeita-

mente higienizado. A limpeza do aço inox é sim-

ples, rápida e sua composição evita manchas e a 

proliferação de micro-organismos.

Com os constantes avanços atinentes à preven-

ção, o HAN teve uma diminuição de 142% nas in-

fecções em cirurgias cardíacas realizadas em adul-

to, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Gráfico 2 - Variação das Taxas de Infecção em 
Cirurgia Cardíaca Adulto (2018-2021)

queda de 142%

2018 2019 2020 2021

6,8%
5%

2,8% 2,9%

Ta
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Ano

Fonte: Sistema Smart

Novo sistema

de climatização

do HAN evita risco

de infecções
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Desde 2015, os Centros Cirúrgicos 1 e 2 vêm pas-

sando por requalificações constantes. Ao longo 

das intervenções, foram realizadas reformas em 

toda a parte elétrica, bem como instalação de la-

vatórios e pintura do espaço.

Em 2021, o HAN totalizou 2.651 cirurgias cardía-

cas, contra 2.052 em 2020 [ver gráfico na pági

na 8]. Além disso, foi percebida uma redução de 

3,8% para 3,4%, na média de infecção para as 

cirurgias limpas; e de 4,8% para 3,4%, para as 

cirurgias cardíacas e pediátricas.

Nos últimos anos, foram promovidas as seguin-

tes ações:

• Criação de postos de trabalho específicos 

de Engenharia Clínica para Centro  Cirúrgico 

e da sala da Engenharia Clínica no Centro 

Cirúr gico 2;

• Inauguração do Centro de Manutenção e Trei

namento e criação da sala de equipamentos 

do centro;

• Troca de todos os focos cirúrgicos de haló

geno para LED, garantindo melhor visualiza

ção do campo cirúrgico;

• Substituição dos pisos das salas cirúrgicas 

(piso de manta condutiva), dos pisos dos cor

redores (piso de manta flexível) e das portas 

das salas 7 e 8 (instalação de portas em inox).

Requalificação dos centros

cirúrgicos mantém crescimento

histórico do volume de cirurgias

e diminui infecções
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Com a pandemia da COVID-19, visando à manuten-

ção do nível de excelência no atendimento e segu-

rança dos pacientes e colaboradores, sem haver 

interdição de setores ou paralisação de serviços 

e atividades, fez-se necessária a adoção de medi-

das de contingenciamento à propagação do vírus.

Nesse sentido, o HAN desenvolveu projetos para 

a implantação de ambientes de isolamento com 

pressão negativa, com o intuito de impedir que o ar 

circulante se movimente de um ambiente ao outro.

Tendo em vista que os ambientes da UCV4/

UTI Geral (Leitos 4 a 6), que na época foram si-

nalizados como locais de assistência aos pa-

cientes com COVID-19, ainda não possuíam o 

mencionado sistema com diferencial de pres-

são, foi necessário realizar determinadas inter-

venções nos leitos, bem como aquisições de 

equipamento.

Além disso, para minimizar a contaminação dos 

profissionais que assistem aos pacientes com 

COVID-19, é de extrema importância diminuir a 

eliminação de aerossóis durante o uso da venti-

lação mecânica.

Para isso, foram adquiridos e instalados equipa-

mentos de filtragem do tipo High Performance 

Particulate Arrestance (HEPA) nos ventiladores me-

cânicos. Esse sistema que está ligado a uma saída 

de ar, através de uma janela, elimina o ar filtrado 

Aquisição de filtros HEPA

e planos de contenção mantêm

evolução do HAN

durante a pandemia
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para o exterior do prédio. A utilização desses fil-

tros é fundamental para evitar a disseminação viral 

por intermédio dos ventiladores mecânicos.

Adicionalmente, foram desenvolvidos ainda pla-

nos de ação para o gerenciamento dos processos 

de atendimento nesses ambientes, durante a pan-

demia. A gestão da COVID-19 no Ana Nery foi tão 

bem sucedida, que o aumento da demanda por 

leitos de terapia intensiva não implicou em sus-

pensão de cirurgias cardíacas eletivas no Hospital.

Nos comparativos entre os anos de 2020 x 2021 

[veja gráfico 3 abaixo], observa-se que diversos 

indicadores de produtividade cresceram duran-

te a pandemia.

Os dados que serão apresentados a seguir ratifi-

cam o fato de que, no Hospital Ana Nery, além do 

trabalho humanizado, valorizamos a criatividade 

e produtividade. As dificuldades são encaradas 

como oportunidades de crescimento.

Gráfico 3 - Índice de crescimento de indicadores de produtividade (2020 x 2021)

Cirurgias
da Aorta

Implantes
de dispositivos

cardíacos eletrônicos

Transplante
renal

Cateterismos
cardíacos

(adulto)

Cirurgias
cardíacas

(adulto)

ín
d

ic
e 

d
e 

cr
es
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m

en
to

tipos de procedimentos

Diagnósticos
endovasculares

alta de 68% alta de 43% alta de 20% alta de 15% alta de 12% alta de 9%

Fonte: Sistema Smart
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Em 2021, foi realizada a substituição do sistema 

de tratamento de água da Hemodiálise do Ana 

Nery. Essa iniciativa garante o aumento da qua-

lidade da água direcionada aos pacientes e da 

geração de água que alimenta os equipamentos 

de hemodiálise, bem como a possibilidade de 

monitoramento remoto de todas as etapas do 

referido tratamento.

O novo sistema tem a capacidade de produzir 

em dobro, quando comparado com o anterior, 

além de possuir também duplo passo, lâmpada 

UV e ozonização. Essa modernização foi de ex-

trema importância, pois trouxe uma maior segu-

rança ao público que é atendido na Hemodiálise.

Nesse mesmo ano, também foi realizado o ser-

viço de impermeabilização de 11 reservatórios de 

água e 370 m² de laje em ambientes diversos do 

Hospital Ana Nery.

A realização desses serviços proporcionou a me-

lhoria da qualidade da água reservada e ofertada 

aos diversos setores assistenciais do Hospital 

Ana Nery, aprimorando assim o atendimento aos 

pacientes SUS portadores de doença nos rins.

No HAN, são atendidos cerca de 160 pacientes 

renais diariamente, distribuídos em três turnos, 

de segunda a sábado, com um número médio de 

2.000 sessões/mês regulares e 160 sessões/mês 

a beira leito nas UTIs.

Novo sistema de tratamento de água

melhora qualidade e segurança

do atendimento a pacientes

da Hemodiálise
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Com a recente inauguração de mais uma Uni-

dade Cardiovascular (UCV 3), que possui 15 lei-

tos, o Ana Nery ampliou para 39 o número dessas 

acomodações de terapia intensiva disponíveis 

para tratamento da população.

Vale destacar que todas as outras unidades ga-

nharam qualificações tecnológicas, a exemplo 

de Capnógrafos, Ecocardiogramas portáteis, 

Tromboelastômetro, Sistema de Monitoramento 

de Oximetria Cerebral e Suporte de Circulação 

 Extracorpórea.

Essas melhorias resultaram em expressivo ga-

nho na qualidade da assistência, equiparando-se 

(e em alguns quesitos, superando) aos resulta-

dos de UTIs de grandes centros.

O sistema Epimed Monitor, que gerencia dados 

de performance de mais de 2 mil UTIs, em sete 

países, atesta a alta eficiência na rotatividade de 

leitos, baixa mortalidade e menor taxa de utiliza-

ção de recursos no Ana Nery [veja gráficos 4 e 

5 ao lado].

Gráfico 4 - Média de duração da internação 
em UTIs (HAN x outras unidades)

Hospital
Ana Nery

Hospitais
particulares

Hospitais
públicos

Acreditação
internacional

2.86

10.54 9.81
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Fonte: Sistema Epimed Monitor

Gráfico 5 - Taxa de óbito em UTIs 
(HAN x outras unidades)

Hospital
Ana Nery

Hospitais
particulares

Hospitais
públicos

Acreditação
internacional

5.86
8.98

22

7.39
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Fonte: Sistema Epimed Monitor

Ampliação dos leitos de UTI

na UCV3 reforça qualidade

do atendimento ao paciente
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Em novembro de 2021, após extensas obras de 

readequação, foi inaugurado o novo Ambulatório 

do Hospital Ana Nery. O espaço fica localizado 

em frente à sede do HAN.

A Unidade foi implantada no local onde funcio-

nava o Colégio Estadual Professor Luís Cabral. 

Para tanto, foram realizadas profundas obras de 

readequação e revitalização, para que o local ti-

vesse a adequada infraestrutura e condições de 

funcionamento hospitalar.

Essa rede de serviços especializados é qualifica-

da para atender e resolver os principais proble-

mas que demandam os serviços de saúde nas 

especialidades do Ana Nery.

Na nova Unidade, foram construídos 21 consul-

tórios que prestam atendimento em mais de 30 

especialidades médicas, como Cardiologia Pré e 

Pós-Cirúrgica, Consultas Pré e Pós-Transplantes 

Renal e Cardíaco, Doença Óssea, Glomerulopa-

tias, dentre outras especialidades. Nesse espaço, 

também é possível encontrar uma sala para pe-

quena cirurgia e tratamento vascular por esclero-

terapia.

O referido Ambulatório ainda possui espaço infan-

til, sala de vacina e consultório exclusivo para aten-

der a Cardiopediatria, respeitando e preservando 

a individualidade de crianças e adolescentes.

Nesse novo ambiente, a previsão é de que sejam 

realizados anualmente mais de 50.000 atendi-

mentos médicos e 10 mil consultas por profis-

sionais não médicos de nível superior, incluindo 

odontólogos, nutricionistas, enfermeiros e as-

sistentes sociais, além de pequenas cirurgias e 

outros atendimentos.

Dessa forma, a atenção à saúde do paciente é 

atendida em toda linha do cuidado, incluindo as 

ações e os serviços de promoção, prevenção, 

reabilitação e tratamento de doenças, segundo 

os princípios do SUS.

Novo Ambulatório permite

atenção a todos os aspectos

do cuidado ao paciente
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O HAN assiste a um público predominantemente 

composto por pessoas de baixa renda e vindas 

do interior do Estado e, por isso, desempenha 

um papel de relevância na segurança alimentar e 

nutricional dessa parcela da população.

A assistência nutricional é um importante coad-

juvante no tratamento clínico e na recuperação 

do estado nutricional, principalmente no aten-

dimento pediátrico e no setor de Hemodiálise, 

que assiste atualmente mais de 160 pacientes. 

Não obstante, complementamos a nutrição de 

acompanhantes, colaboradores, residentes mé-

dicos e residentes de outras especialidades, to-

talizando cerca de 1.500 refeições/dia.

Em 2013, a produção de refeições do HAN foi in-

terditada pelo local ser considerado insalubre e 

precário para produzir refeições destinadas aos 

colaboradores e pacientes. Com isso, o Hospital 

migrou para a refeição transportada, ou seja, 

todos os alimentos já chegavam porcionados e 

prontos para o consumo.

Em janeiro deste ano, após extensas obras de re-

qualificação, foi entregue o novo Refeitório do Ana 

Nery. Com isso, o Hospital passou a dispor de uma 

linha de produção totalmente reformada, com 

equipamentos de alto desempenho, possibilitando 

a ampliação qualitativa e quantitativa de refeições.

O citado Refeitório, que conta com uma moder-

na arquitetura, foi redimensionado e totalmente 

climatizado, visando a proporcionar conforto e 

bem estar aos acompanhantes e colaboradores.

A cozinha do Refeitório também está pronta 

e aguardando a finalização do processo licita-

tório para a escolha da empresa que irá geri-la. 

Quando passar a funcionar, a produção das refei-

ções dentro do próprio Hospital permitirá ganho 

na qualidade do alimento, controle microbiológi-

co, controle de temperatura, além de possibilitar 

uma melhor fiscalização das refeições servidas.

Ademais, foi implantado ainda um lactário, que 

permitirá a individualização da dietoterapia infan-

til, acelerando o processo de recuperação.

Novo Refeitório promove

mais segurança alimentar

a pacientes, acompanhantes

e colaboradores



20

O serviço de Radiologia do Hospital Ana Nery 

conta com parque tecnológico de alta qualidade, 

que possui equipamentos modernos e de gran-

de precisão.

A mais nova aquisição é o aparelho de Resso nância 

Magnética de alto campo, um dos mais avançados 

do mercado, fruto de investimento fundamental 

por parte do Governo do Estado. Possui diversas 

vantagens, como tecnologia que auxilia na pro-

gramação dos exames e maior número de canais 

de recepção de sinal, que tornam os exames mais 

rápidos e produzem imagens com melhor qualida-

de. Esse equipamento conta com um design mais 

amigável ao usuário, devido ao túnel mais curto e 

largo, quando comparado com os demais equipa-

mentos disponíveis na atualidade.

Além da nova Ressonância Magnética, o Hospital 

dispõe de Tomografia, aparelho de Cintilografia, 

equipamentos de Ecocardiografia, de Raio-X 

Digital, de Ultrassonografia Geral e Vascular. 

Esse aparato permite ao HAN prestar um serviço 

de excelência no atendimento tanto aos pacien-

tes internados, como aos pacientes encaminha-

dos para realização de exames de imagem.

Tão fundamental quanto o tratamento é a pre-

venção de doenças. Nesse sentido, o serviço de 

Radiologia oferta exames de Angiotomografia car-

díaca, importante para o diagnóstico e também 

para prevenção de doenças cardíacas e seus agra-

vos, como o infarto agudo do miocárdio.

Referência em Cardiologia Pediátrica, o HAN 

tem a sua disposição o serviço de Bioimagem, 

que promove a assistência especial para os 

Radiologia

do Ana Nery alia eficiência

e alta tecnologia

a serviço do SUS
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usuários pediátricos. Quando necessário, os exa-

mes de imagem (como Ressonância Magnética 

e Tomografia) são realizados com sedação por 

médico anestesista.

Outros recursos, que conferem um diferencial 

para os pacientes com doenças de alta comple-

xidade, são as reconstruções 3D e volumétricas. 

Tais recursos funcionam como ferramentas ana-

tômicas importantes para o planejamento clínico 

e, sobretudo cirúrgico, como nos casos de mal-

formações cardíacas complexas.

O segmento de maior relevância do setor, no 

entanto, é o de Ressonância Magnética cardíaca 

adulta e pediátrica, que permite a execução de 

exames de alta complexidade, como por exemplo 

a utilização do MAPA T1, no qual é possível verifi-

car as características dos tecidos. Ou seja, essa 

técnica permite substituir a biópsia invasiva (que 

seria feita a partir de um procedimento cirúrgico 

de pequeno porte) por um exame de imagem. 

Esse procedimento tem aplicação em diversas 

doenças cardíacas, como cardiopatia hipertensi-

va, cardiopatia hipertrófica, infarto agudo do mio-

cárdio, entre outras.

Para atender às demandas advindas de diversos 

municípios baianos, a Bioimagem do HAN conta 

com Médicos Radiologistas, Cardiologistas, Bio-

médicos e Enfermagem especializada, com ex-

periência em grandes centros diagnósticos, for-

mando a equipe multidisciplinar da  Radiologia. 

Desse modo, seja para pacientes internados no 

serviço do HAN ou para pacientes oriundos da 

Lista Única, o Hospital Ana Nery presta atendi-

mento integral, humanizado e de excelência aos 

usuários do SUS.
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Em novembro de 2021, uma unidade da Fundação 

de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia 

(Hemoba) foi inaugurada no espaço que era ocupa-

do pelo antigo ambulatório do Ana Nery. Ela possui 

área de cadastro do doador, consultórios para tria-

gens clínica e hematológica, sala de coleta, além 

de ambientes de apoio administrativo, captação 

de voluntários e recepção dos doadores.

O HAN possui um plano de captação intra-hospita-

lar de doadores voluntários de sangue, como par-

te da rede de captação de doadores da Fundação 

Hemoba, atividade tão importante para o atendi-

mento à demanda transfusional dos pacientes. 

A unidade inaugurada em novembro do ano pas-

sado chegou para auxiliar nesse plano.

O local tem capacidade para atender 60 candi-

datos por dia, contribuindo para o aumento das 

doações de sangue e fortalecimento da hemor-

rede. O posto funciona de segunda a sexta-feira, 

das 7h30 às 16h30, ampliando em cerca de 10% 

a produção de hemocomponentes em Salvador.

O Ana Nery também possui um serviço de Medi-

cina Transfusional, com equipe especializada em 

assistência hemoterápica, imuno-hematologia, e 

desenvolve um programa de gerenciamento de 

Implantação de unidade

da Hemoba no HAN reforça

captação de hemocomponentes

para o Hospital
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uso do sangue, com utilização racional de hemo-

componentes e hemoderivados.

Os esforços para a gestão eficiente com relação 

ao uso dos hemocomponentes fizeram com que 

o Ana Nery conseguisse realizar mais cirurgias, 

utilizando menos sangue.

Em 2015, foram realizados no HAN 523 procedi-

mentos cirúrgicos com solicitação de concentra-

do de hemácias (CH), e utilizadas 552 unidades 

de CH nessas cirurgias, o que resultou em uma 

média de 1,05 CH por procedimento. Já em 2021, 

foram realizados 1.007 procedimentos cirúrgicos 

com solicitação de reserva de CH, e utilizadas 600 

unidades, o que totalizou uma média de 0,59 CH 

por cirurgia. Ou seja, ao longo dos últimos anos, o 

HAN conseguiu praticamente dobrar o número de 

cirurgias com solicitação de reserva de sangue, 

enquanto a quantidade de sangue utilizada nes-

ses procedimentos se manteve estável.

Entre o final de 2020 e o início de 2021, foi adqui-

rido um aparelho de Tromboelastometria, que 

permite fazer uma avaliação da coagulação do 

sangue do paciente a beira do leito, de forma 

mais rápida que o método tradicional, identi-

ficando e tratando o distúrbio da coagulação. 

Durante o procedimento cirúrgico, uma amostra 

de sangue do paciente é coletada e colocada no 

aparelho, que emite um gráfico com as informa-

ções sobre o problema.

Com o aparelho de Tromboelastometria, o re-

sultado inicial pode ser obtido em dez minutos, 

enquanto os exames laboratoriais convencionais 

levam cerca de 50 minutos para ficarem prontos. 

O aparelho do HAN é o único da rede pública de 

saúde em funcionamento no estado.

Esse trabalho integrado, promovido pela Hemo-

terapia e pelas equipes assistenciais, visa sobre-

tudo a aumentar a segurança e a qualidade de 

atendimento prestado aos pacientes nessa área.



Performance

2015-2022
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O Ana Nery é o Hospital com maior volume de 

procedimentos cardiovasculares da Bahia, e a 

cirurgia cardiovascular convencional é um dos 

pilares do serviço.

Desde 2015, ano após ano, o Ana Nery vem cres-

cendo em volume de procedimentos e avançando 

na qualidade dos cuidados e processos ligados 

à cirurgia cardíaca. Fomos pioneiros no Brasil em 

implantar rotineiramente uma forma de proteção 

miocárdica mais moderna e segura, seguindo o 

exemplo da Universidade de Pittsburgh e o Boston 

Children’s Hospital. [O gráfico, na página 26, mos

tra o aumento do volume e o decréscimo de in

fecções e mortalidade em sítio cirúrgico]

A ultrassonografia foi trazida para o centro cirúr-

gico, objetivando que os acessos vasculares pu-

dessem ser guiados por imagem. Cirurgias antes 

consideradas desafiadoras, como as da aorta e 

vasos da base, passaram a ser rotina, com a es-

truturação de um programa conjunto da Cirurgia 

Cardiovascular, Cirurgia Vascular e Endovascular, 

Anestesiologia e Radiologia - o Aorta Team.

Nesse período, também foram realizados trans-

plantes cardíacos e instalados dispositivos de 

assistência ventricular paracorpóreos, como 

ponte para recuperação ou para o transplante.

Tendo como exemplo as maiores instituições 

cardiovasculares do mundo, o HAN trouxe para o 

centro cirúrgico a Ecocardiografia Transesofágica 

Intra-Operatória. De forma semelhante, grandes 

avanços foram alcançados na avaliação da coa-

gulação dos pacientes operados, com o uso da 

tromboestatometria rotacional e implementação 

de rotinas internacionais, como o Patient Blood 

Management (PBM). Essas medidas conseguiram 

reduzir substancialmente o uso de sangue, he-

moderivados e hemocomponentes.

Cirurgia cardíaca

é um dos pilares do

Hospital Ana Nery
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Gráfico 6 - Aumento no volume de cirurgias cardíacas x diminuição das taxas de infecção 
e mortalidade (2015 x 2021)

Ano

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

quantidade de cirurgias

taxa de infecção (%)

taxa de mortalidade (%)

1.258

1.635

1.501

1.690
1.809

2.052

2.651

6,8%

5%

2,8% 2,9%

12,1% 10,7%
9,7% 10,3%

7,7% 5,6%
4,4%

Fonte: Sistema Smart
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O serviço da Hemodinâmica funciona 24h por dia e 

7 dias por semana, para atendimento de urgências, 

emergências e casos eletivos, inclusive com agen-

das no período noturno e em finais de semana.

O laboratório conta com duas máquinas vasculares 

onde são realizados procedimentos de Cardiologia 

Intervencionista (procedimentos estruturais), Car-

diologia Pediátrica, Cirurgia Endovascular, Endo-

prótese de Aorta e Arritmia Invasiva (marca-passo, 

ressincronização cardíaca, ablação).

Ao longo dos últimos anos, a Hemodinâmica pas-

sou a utilizar stents farmacológicos em todas as 

angioplastias coronárias [ver gráfico 7 ao lado]. 

Eles têm resultados clínicos superiores aos stents 

metálicos não farmacológicos utilizados em um 

passado recente.

Gráfico 7 - Comparação entre uso de stents 
farmacológicos e convencionais pelo HAN 
(2015 x 2021)

2015
0

500

1.000

1.500

2.000

2021

609

248 1

1.906

stents farmacológicos
stents convencionais

Fonte: Sistema Smart

Hemodinâmica:

procedimentos percutâneos crescem

sensivelmente no HAN
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Além disso, o serviço começou a disponibilizar mo-

nitoramento de pressão invasiva durante o catete-

rismo cardíaco e ultrassom vascular para punção, o 

que aumentou a segurança do procedimento.

Mantendo sua vocação para a pesquisa, os residen-

tes/estagiários da Cardiologia Clínica participam 

da rotina diária do serviço de Hemodinâmica, bem 

como de cursos teóricos (presencial/online) sobre 

cardiologia intervencionista. A Hemodinâmica tam-

bém produz estudos científicos em conjunto com o 

Centro de Pesquisa Clínica do HAN desde 2020. No 

total, foram realizados e concluídos três estudos, 

enquanto outros dois seguem em andamento:

• Avaliação das Características Clínicas, Laborato-

riais e Prognóstico de Pacientes Infectados pelo 

COVID-19 com lesão cardíaca ou cardiotoxicida-

de pelo tratamento: CORONAHEART

Publicado no International Journal of Cardi

ology Heart & Vasculate – 2020

• COVID-MI - Avaliação das Características Clíni-

cas, Angiográficas e Prognóstico de Pacientes 

com Infarto agudo do miocárdio Infectados pelo 

COVID-19 submetidos a Cateterismo Cardíaco 

Concluído em 2020

• RBCI – COVID-19 - Registro brasileiro da cardio-

logia intervencionista durante a pandemia do 

COVID-19 Concluído em 2020

• NEOMINDSET - Otimização antitrombótica atra-

vés da monoterapia sem AAS Versus Dupla-Tera-

pia com AAS: Um estudo de redução medicamen-

tosa em pacientes com síndrome coronária aguda 

no Sistema Único de Saúde Em andamento

• SURVIV - Tratamento da Disfunção de Bioprótese 

Valvar Mitral: Estudo Clínico Randomizado entre 

Implante por Cateter por Técnica “Valve-in-Val-

ve” vs Cirurgia. Em andamento

Em 2022, o HAN iniciou a era das intervenções 

estruturais, com a realização de um fechamento 

percutâneo de comunicação interatrial (altera-

ção anatômica congênita do coração); e come-

çou a realizar também Tratamento Transcateter 

da Válvula Aórtica (TAVI). Essa intervenção, que 

tem a finalidade de substituir a válvula aórtica em 

pacientes com estenose aórtica grave, é bem 

menos invasiva do que a cirurgia cardíaca aberta.

Tudo isso permitiu um crescimento agudo dos 

indicadores de produtividade da Hemodinâmica. 

Veja:

Gráfico 8 - Crescimento dos indicadores 
de produtividade da hemodinâmica do HAN 
(2015 x 2021)

20212015

Cateterismos
Cardíacos

Angioplastias
Cardíacas

Diagnósticos
Endovasculares

Proced.
Terapêuticos

Endovasculares

2.961

4.113

641

1.910

1.320

3.095

302

1.143

Fonte: Sistema Smart
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A Cardiologia Pediátrica do Hospital Ana Nery 

tem como missão promover assistência integral 

à criança e ao adolescente cardiopata no Estado 

da Bahia. De acordo com dados do SUS, a car-

diopediatria do HAN já realizou cerca de 3.500 

cirurgias cardíacas pediátricas e procedimentos 

de cateterismo diagnóstico e terapêutico.

O Ana Nery é responsável por cerca de 50% de 

todas as cirurgias cardíacas e 70% de todos os 

cateterismos pediátricos no Estado.

O Hospital se destaca também como centro 

formador da especialidade, com o programa de 

residência médica em cardiologia pediátrica, vin-

culada ao Complexo HUPES/FMB-UFBA. Dessa 

forma, capacitamos novos profissionais, propor-

cionando melhor assistência à criança cardiopa-

ta na Bahia.

No intuito de facilitar e agilizar o acesso ao 

atendimento ambulatorial de crianças e adoles-

centes portadores de cardiopatia congênita e 

cardiopatia reumática, em fevereiro de 2022, o 

Serviço de Cardiopediatria do HAN criou e-mail 

e telefone com conta no Whatsapp, ampliando 

assim o acompanhamento e o diagnóstico pre-

coce dos pacientes com esse perfil.

No mês seguinte, a Cardiopediatria passou a 

contar com um ambulatório de arritmologia pe-

diátrica, voltado para o atendimento especifica-

mente dos distúrbios do ritmo cardíaco na faixa 

etária pediátrica, possibilitando uma assistência 

diferenciada para esse grupo de pacientes.

Além disso, o HAN criou um programa de atenção 

à febre reumática, objetivando educar e orientar 

crianças e adolescentes de todo o estado porta-

dores de cardiopatia reumática. Entre as ações do 

programa, foi criado um cartão, para prestar maio-

res esclarecimentos aos acompanhantes quanto 

à importância do uso regular dos medicamentos 

e da manutenção da profilaxia secundária.

Mas, sem dúvida, um dos projetos mais queridos 

por pacientes e colaboradores é o de interven-

ção assistida por animais. A cada duas semanas, 

um cão treinado especialmente para confortar e 

auxiliar no tratamento de pacientes visita a en-

fermaria da Cardiopediatria e distribui carinho e 

muita simpatia.

Cardiologia pediátrica foca

no cuidado humanizado

dos pequenos pacientes
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Todo o esforço direcionado ao serviço da Cardiopediatria fez com que, em 2021, o Ana Nery tenha 

sido o terceiro hospital em todo o país que mais realizou cirurgias cardíacas pediátricas. [veja o 

gráfico 9 abaixo]

Gráfico 9 - Top 5 de hospitais que mais fizeram cirurgias pediátricas pelo SUS no Brasil (2021)
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O Serviço de Transplante Renal do Ana Nery reali-

zou, em 2008, o primeiro procedimento em adul-

to. Já o primeiro transplante pediátrico aconte-

ceu em 2009 (sendo o único serviço atuante para 

crianças no Estado).

A avaliação para o transplante renal no HAN é 

realizada por uma equipe composta por nefrolo-

gistas, urologistas, cirurgiões vasculares e equi-

pe multiprofissional. A experiência adquirida ao 

longo dos anos permitiu que, desde 2016, pacien-

tes com falência de acesso vascular passassem 

a ser avaliados no próprio Hospital. Assim, o Ana 

Nery se tornou o único centro transplantador 

a ter realizado transplante renal ortotópico na 

Bahia, e um dos poucos no Brasil.

O HAN realiza cerca de 1.500 consultas pré-trans-

plante por ano. Toda avaliação, desde a consulta 

com especialista vascular até RNM, é realizada no 

próprio serviço. Em 2019, foi contratada infectolo-

gista para avaliação pré-transplante, viabilizando 

o transplante renal em pacientes HIV positivo.

Em 2021, foram realizadas mais de 5.500 consul-

tas de acompanhamento pós transplante renal. 

No mesmo ano, o serviço realizou ainda mais de 

150 biópsias de enxerto renal para diagnóstico de 

possíveis rejeições. O tratamento inclui alguns 

procedimentos de alto custo como plasmafere-

se e uso de imunobiológicos, todos ofertados no 

próprio Hospital.

Além disso, nos últimos anos, o HAN passou a rea-

lizar, com tecnologia própria, a dosagem de nível 

de ciclosporina e tacrolimus, sendo o único hospi-

tal da rede estadual a fazer essa dosagem impres-

cindível no acompanhamento pós-transplante.

Com isso, a quantidade de transplantes tem 

crescido expressivamente. Em 2019, o HAN tor-

nou-se líder no número de procedimentos na 

Bahia. Em 2020 e 2021, mesmo durante a pande-

mia da COVID-19, o Ana Nery realizou uma média 

de 10 transplantes renais por mês, sendo o único 

centro a realizar transplantes renais em todos os 

meses. Essas marcas posicionam o HAN entre 

os 10 maiores centros de transplante renal do 

país [Veja gráfico 10, na próxima página].

A qualidade da assistência pós-transplante refle-

te na excelente taxa de sobrevida dos pacientes 

transplantados, bem como do enxerto renal. Em 

2020, apesar da pandemia do novo Coronavírus, a 

taxa de sobrevida renal foi de 92%, enquanto em 

2021 a sobrevida global dos pacientes chegou a 

cerca de 96% [Veja gráfico 11, na próxima página].

HAN se posiciona

entre os 10 maiores

centros de transplante

renal do país
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Gráfico 10 - Quantidade de transplantes renais realizados no HAN (2018 a 2021)
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Fonte: Sistema Smart

Gráfico 11 - Taxa de sobrevida dos pacientes que passaram por transplante de rim ou enxerto 
renal no Ana Nery (2020 x 2021)
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O programa de residência em Cardiologia do 

Ana Nery é único no estado e um dos mais com-

pletos do Brasil.

Nossos residentes têm acessos a programas de 

subespecialidades, como:

• Arritmias e Dispositivos Eletrônicos;

• Bioimagem em Cardiologia com Angiotomo-

grafia e RNM;

• Correção de cardiopatias estruturais por via 

percutânea;

• Cintilografia Miocárdica;

• Estágio de especialização em Ecocardiografia;

• Programas de tratamento avançado da insufi-

ciência cardíaca e transplantes.

Além disso possui um comitê de ética em pesqui-

sa ativo e permanente, envolvido em estudos clíni-

cos nacionais e internacionais. Nos últimos anos, 

o Hospital manteve a liderança em diversos estu-

dos clínicos e conseguiu publicações inéditas.

Alguns dos estudos clínicos publicados pelo 

HAN:

• Judgement of the multidisciplinary team is an 

important predictor of mortality after cardiac 

resynchronization therapy

PUBLICADO NA REVISTA DA EUROPEAN SOCIETY 

OF CARDIOLOGY 2021

ESC Heart Fail. 2021 Dec;8(6):5275-5281. doi: 

10.1002/ehf2.13611. Epub 2021 Oct 14. PMID: 3464 

7430; PMCID: PMC8712906. Passos LCS, Viana 

TT, Carvalho W, Grimaldi A, Roriz P, Figueiredo 

C, Nascimento T, Vieira de Melo RM.

Copy.

Eficiência ligada

ao aprendizado:

residência em

cardiologia do HAN

é destaque na Bahia
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• Clinical and echocardiographic characteris

tics after six months of sacubitril/valsartan 

in Chagas heart disease – A case series

PUBLICADO NA BRITISH JOURNAL OF CLINICAL 

PHARMACOLOGY – 2021

Br J Clin Pharmacol. 2022 Feb;88(2):429-436. 

doi: 10.1111/bcp.14978. Epub 2021 Jul 31. PMID: 

34240468. Figueiredo CS, de Melo RMV, Viana 

TT, de Jesus AGQ, da Silva TC, da Silva VM, de 

Carvalho WN, da Silva DNV, Passos LCS.

• Chagas disease is associated with a worse 

prognosis at 1-year follow-up after implant

able cardioverter-defibrillator for secondary 

prevention in heart failure patients

PUBLICADO NA REVISTA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

BRASILEIRA (RAMB) – 2019

J Cardiovasc Electrophysiol. 2019 Nov; 30(11): 

2448-2452. doi: 10.1111/jce.14164. Epub 2019 Sep 

18. PMID: 31502385. Vieira de Melo RM, de 

Azevedo DFC, Lira YM, Cardoso de Oliveira NF, 

Passos LCS.

• Cardiac Resynchronization Therapy in a Cha

gasic Patient With Persistent Left Superior 

Vena Cava

PUBLICADO NO JOURNAL OF THE AMERICAN COL-

LEGE OF CARDIOLOGY – 2019

JACC Case Rep. 2019 Oct 16;1(3):387-390. doi: 

10.1016/j.jaccas.2019.07.035. PMID: 34316831; 

PMCID: PMC8288688. Hollanda L, Sobral R, 

Luize C, Carvalho W, Carvalho M, Passos L.
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Maior centro formador de novos nefrologistas 

da Bahia, o Programa de Residência Médica em 

Nefrologia do Ana Nery é, por cinco anos conse-

cutivos, a primeira escolha entre os médicos que 

buscam essa formação no Estado.

A preferência dos residentes se dá, entre outros 

motivos, pela oferta de todas as modalidades 

de terapia renal substitutiva (hemodiálise, diá-

lise peritoneal e transplante) de forma integral. 

O serviço de Nefrologia do HAN possui 30 leitos 

de enfermaria exclusivos de nefrologia clínica e 

transplante renal, além de uma média de 150 pa-

cientes realizando hemodiálise ambulatorial.

Até 2016, mais de 40% dos pacientes dialisavam 

através de cateter, o que aumenta a chance de 

infecção, hospitalização e mortalidade. O HAN 

então criou um Programa de Adequação de 

Acesso Vascular, chegando atualmente ao índi-

ce de apenas 9% de pacientes com cateter de 

curta permanência.

Como reflexo dessa melhoria, atingimos um 

índice de hospitalização de apenas 9% no pri-

meiro trimestre de 2022, mesmo com a pande-

mia da COVID-19. Segundo estudo PROHEMO, a 

taxa trimestral chega a 27,8% na Bahia. Em 2021, 

a mortalidade foi de 11,18%, muito inferior aos 

22,3%, segundo censo da Sociedade Brasileira 

de Nefrologia.

Residência em

Nefrologia do HAN

é a mais procurada

por médicos em

formação no Estado
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Para pacientes de diálise peritoneal, desde 2018, 

o HAN passou a realizar implante de Tenckoff por 

videolaparoscopia, em regime de Hospital Dia. 

Em pacientes menos complexos, há o implante 

ambulatorial, em sala de pequenas cirurgias, feito 

pelo próprio nefrologista. O HAN é o único hospi-

tal da rede que disponibiliza este tipo de implante.

Em 2020, foi iniciado o programa de Acesso 

Vascular Avançado na Hemodinâmica, exclusivo 

para Nefrologia. Em 2021, foram 282 angioplastias 

vasculares para confecção de acesso.

Além disso, o Hospital possui setor de diagnósti-

co complementar em Nefrologia, com Ecografia 

beira-leito, Tomografia, Ultrassonografia, Medici-

na Nuclear (Cintilografia de paratireoides e renal 

- DMSA e DTPA).

Em 2022, foi inaugurado Núcleo de Pesquisa em 

Nefrologia, para impulsionar investigações e pu-

blicações na área.

Os residentes do setor aprendem diretamente 

com uma equipe responsável por:

• Cerca de 130 transplantes renais em 2021 (50% 

de todos os procedimentos do estado);

• 153 biópsias de rins transplantados e 66 biópsias 

de rins nativos (guiadas por método de imagem 

para diagnóstico e seguimento, em 2021;

• Cerca de 20 implantes/ano de cateteres de diá-

lise peritoneal.
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O programa de Residência Médica em Cirurgia 

Geral do Hospital Ana Nery, que possui mais de 

40 anos de atuação, tem uma preceptoria com-

posta por notáveis cirurgiões, com vasta expe-

riência, todos pós-graduados, mestres e douto-

res, inclusive com formação internacional.

Durante a residência, os médicos em formação, 

atuam em cirurgias oncológicas, videolaparoscó-

picas, coloproctológicas, pélvico-ginecológicas, 

do aparelho digestivo, além de cabeça e pesco-

ço e de urologia, totalizando mais de 1.000 pro-

cedimentos anuais. Participam também de ativi-

dades em ambulatórios, acompanhamento linear 

de casos diversos internados na enfermaria, com 

discussões diárias em visitas clínicas com os pre-

ceptores e participação em sessões de discus-

sões de casos clínicos.

Como participação destacada do serviço de 

Cirurgia Geral, a equipe de Cirurgia de Cabeça 

e Pescoço realiza procedimentos de paratireoi-

dectomias, tornando o HAN um dos principais 

centros executores de tal intervenção no país 

[Veja gráfico 12 na página 39].

Em conjunto com a Nefrologia, o serviço de Ci-

rurgia Geral também atua no implante e manejo 

de cateteres para diálise peritoneal domiciliar 

contínua (CAPD), totalizando mais de 50 proce-

dimentos anuais.

Residência em

Cirurgia Geral equilibra

ensino capacitado

e atendimento especializado
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Vale ressaltar que o serviço de Cirurgia Geral do 

HAN é referência no Estado para procedimentos 

em pacientes de alta complexidade clínica, por-

tadores de cardiopatias e nefropatias graves.

A cirurgia geral equilibra de forma eficiente a 

capacitação de médicos residentes e o atendi-

mento das demandas das demais especialida-

des do hospital.

A insuficiência cardíaca e a insuficiência renal 

são condições clínicas frequentes e que aumen-

tam com a idade. Esses pacientes apresentam 

hérnias, colecistopatias, doenças do esôfago, 

miomas uterinos, problemas da tireoide, tumo-

rações benignas e malignas. Muitas vezes, so-

mente um hospital especializado como o HAN 

pode realizar tais procedimentos.

Gráfico 12 - Hospitais que mais realizaram o procedimento de paratireoidectomia pelo SUS 
no Brasil (2021)
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Esse setor também desempenha papel estra-

tégico na unidade hospitalar, dando suporte às 

demais especialidades, notadamente em situa-

ções de evoluções diagnósticas e de complica-

ções inerentes aos seus procedimentos, como 

videolaparoscopias diagnósticas, biópsias, lapa-

rotomias para resolução de afecções abdomi-

nais, drenagens torácicas, apoios em acessos 

vasculares difíceis, dentre outros.

O serviço equilibra de forma eficiente o ensino 

capacitado da especialidade aos residentes e o 

atendimento assistencial humanizado e de alta 

qualidade técnica aos pacientes SUS.



40

O Hospital Ana Nery conta com um dos serviços 

mais completos de Cirurgia Vascular no Brasil, 

e é o único no Norte-Nordeste a possuir, além 

do Programa de Residência Médica em Cirurgia 

Vascular, residências em Cirurgia Endovascular e 

em Ecografia Vascular com Doppler.

Atualmente, o HAN conta com alguns dos maio-

res especialistas da Bahia nessas áreas e tornou-

-se uma referência no Brasil, atraindo candidatos 

de diversos estados aos seus programas de re-

sidência. O citado Hospital consegue conciliar a 

formação de novos profissionais com uma assis-

tência completa à população.

Possui ainda um serviço especializado em aces-

sos vasculares para os pacientes renais crônicos 

em Hemodiálise, e é um dos centros que mais 

trata pacientes com varizes dos membros infe-

riores, com mais de 4.500 tratamentos ao ano.

No início deste ano, o HAN criou um serviço 

único no Brasil: o Centro de Doenças da Aorta 

(CDA). Ele funciona como um centro de referên-

cia em doenças da aorta, experiência que em 

outros países mostrou melhores resultados, oti-

mizando o cuidado dos pacientes e diminuindo 

a morbimortalidade. A mortalidade em centros 

como esse mostrou ser cerca de quatro vezes 

menor que nos hospitais comuns, reduzindo de 

9,1% para 2,5% no tratamento dos aneurismas 

abdominais complexos.

Em 2021, o Hospital recebeu o lançamento no Brasil 

de uma campanha mundial sobre conscientização 

das Doenças da Aorta, a PENSE AORTA, que no 

exterior é conhecida como “THINK AORTA”. Com 

o apoio da Sociedade Brasileira de Angiologia e 

Cirurgia Vascular, o Hospital sediou o primeiro 

evento da campanha no Brasil.

Residência em Cirurgia Vascular

forma profissionais especializados

e oferece assistência

completa à população
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Tudo isso contribuiu para que o Ana Nery fosse 

o Hospital que mais realizou procedimentos de 

correção endovascular de aneurisma/dissecção 

da aorta abdominal em todo o País, durante o 

ano de 2021 [veja gráfico 13 abaixo].

Como é possível perceber na lista a seguir, vi-

sando à difusão do conhecimento acadêmico-

-profissional, foram publicados estudos acerca 

das novas técnicas e dispositivos desenvolvidos 

pela equipe, em algumas das maiores revistas 

científicas do mundo. Tais publicações reiteram 

o HAN como Hospital de referência para a reali-

zação de cirurgias vasculares de alta complexi-

dade e o colocam em destaque no cenário na-

cional e internacional.

• Physician-modified Stent Graft for Total En

dovascular Aortic Arch Repair

PUBLICADO NO ANNALS OF VASCULAR SURGERY 

– 2021

Annals of vascular surgery,  72, 667.e17–667.e20. 

https://doi.org/10.1016/j.avsg.2020.10.038. 

Queiroz AB, Lopes JB, Marcos VC, Santos HM, 

Fidelis RJR, de Araújo Filho JS, Passos LCS. 

(2021).

Gráfico 13 - Top 5 de hospitais que mais realizaram procedimentos de correção endovascular de 
aneurisma/dissecção da aorta abdominal pelo SUS no Brasil (2021)
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• The End of Wire Wrapping: A Technique to 

Avoid Intertwining Preloaded Guidewires for 

Endovascular Aortic Arch Repair

PUBLICADO NO JOURNAL OF ENDOVASCULAR 

THERAPY – 2021

Journal of endovascular therapy: an official jour-

nal of the International Society of Endovascular 

Specialists, https://doi.org/10.1177/15266028211 

054758. Queiroz AB, Araújo Filho JS, Mota RS, 

De Luccia N, Mulatti GC, Passos LCS. (2021).

• A Technique to Avoid Intertwining Preloaded 

Guidewires for Endovascular Aortic Arch 

Repair

PUBLICADO NO JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 

– 2022

Journal of Vascular Surgery, 75, Issue4, Sup, 17S, 

Ap-01-2022. Queiroz AB, Araújo Filho JS, Mota 

RS, De Luccia N, Mulatti GC, Passos LCS. (2021).

https://doi.org/10.1016/j.avsg.2020.10.038
https://doi.org/10.1177/15266028211054758
https://doi.org/10.1177/15266028211054758
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