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Hospital Ernesto Dornelles
inaugura Centro de Neurologia
e Neurocirurgia
Espaço oferece um novo conceito em atendimento especializado de patologias
complexas da base do crânio e coluna vertebral
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Aconteceu no dia 9 de setembro a inauguração do Centro de
Neurologia e Neurocirurgia (CNNc) do Hospital Ernesto Dornelles
(https://setorsaude.com.br/tag/hospital-ernesto-dornelles/) (HED). O
CNNc é um serviço integrado de atendimento, que oferece
acompanhamento neurológico completo e é especializado em
patologias complexas da base do crânio e coluna vertebral.

Com área de 200m2, localizado no 10o andar do Centro Clínico do
HED, o espaço conta com infraestrutura completa para o
atendimento qualificado do paciente, realização de análise
diagnóstica e integração das técnicas mais modernas de tratamento
e reabilitação. O CNNc possui quatro consultórios, sala de reuniões
e telemedicina, contando com a estrutura hospitalar do HED, sala
cirúrgica exclusiva, microscópio cirúrgico, endoscopia, ultrassom
transoperatório e sala endovascular.
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Procedimentos, exames e ferramenta diagnóstica
pioneira no RS, conhecida como brain4care
Entre os procedimentos e exames que serão oferecidos estão:
neurocirurgia de crânio e coluna vertebral, cirurgia da base do
crânio, neuroreabilitação e tratamentos neurológicos. Doenças
como tumores cerebrais, acidente vascular cerebral (AVC) e
demências serão atendidas no local, com a ferramenta diagnóstica
pioneira no RS, conhecida como brain4care, utilizada em consultório
médico, que possibilita o diagnóstico não invasivo da pressão
intracraniana, complacência cerebral e dinâmica vascular encefálica.

O CNNc é constituído por uma equipe multidisciplinar formada por
15 profissionais (neurocirurgiões, neurologistas, anestesistas,
oncologistas, cardiologistas, radioterapeutas e intensivistas)
liderados pelo Dr. Carlos Eduardo da Silva, neurocirurgião e
cirurgião da base do crânio, reconhecido no Brasil e no exterior. O
médico é professor adjunto de Anatomia Humana na Universidade
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, Supervisor
e chefe do Programa de Residência Médica em Neurocirurgia
SBN/MEC do HED.

O Serviço de Neurocirurgia e Cirurgia da Base do Crânio do Hospital
também é referência no tratamento dos tumores complexos que
comprometem as estruturas nervosas e vasculares da base do
crânio, em especial os meningiomas, onde o serviço é o pioneiro do
estudo citogenético no Estado, contando com um grupo de
consultoria integrada nestes tumores.
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