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Medicina Nuclear

Hospital 
Pompéia apto a 
administrar novo 
medicamento 
contra o câncer 
de próstata

18 de outubro

Parabéns!

O Hospital Pompéia é a única insti-
tuição da Serra gaúcha autorizada a 
adquirir e administrar o rádio-223 (Xo-
fi go®), medicamento fabricado pela 
Bayer para o tratamento do câncer de 
próstata. 

O Xofi go® é indicado para quando 
a doença já se estendeu aos ossos e 
causa sintomas, como a dor. É impor-
tante que o paciente não apresente 

Documentos Necessários

Pedido Médico 
Justifi cativa Médica (Deve respaldar a indicação do 

produto incluindo: CPRCm, com metástases ósseas 
sintomáticas e sem metástases viscerais conhecidas)

lesões viscerais – apenas metástases 
ósseas sintomáticas. 

Quando injetado, o rádio-223 vai 
até onde o câncer se espalhou nos 
ossos e emite radiação de curto al-
cance (partículas alfas), que destrói 
as células tumorais circundantes. 

Conforme estudos, o Xofi go® já 
mostrou sua efi cácia no câncer de 
próstata, reduzindo a necessidade de 

radioterapia paliativa para metásta-
ses ósseas e aumentando signifi can-
temente a sobrevida dos pacientes. 

A solicitação do medicamento deve 
ser encaminhada ao serviço de Me-
dicina Nuclear do Hospital Pompéia, 
o qual encaminhará os documentos 
necessários para obtenção da autori-
zação junto ao convênio.

Hemograma Recente
Exames de Imagem (Cintilografi a Óssea e/ou 

PET CT, Tomografi a Tórax e de Abdômen)

Para mais informações
(54) 3220.8088
(54) 99153.5175 - E-mail: cinti01@pompeia.org.br

Dia do Médico



O Hospital Pompéia iniciou suas 
atividades na área de Pesquisa 
Clínica no ano de 2010 e, desde 
então, participa de pesquisas em 
diferentes áreas da saúde. O de-
partamento responsável por rece-
ber e conduzir os estudos clínicos 
é o CEPES – Centro de Pesquisa 
do Hospital Pompéia. São diver-
sas as regras que estabelecem 

Localizada no jardim do Hos-
pital Pompéia, a nova Central 
de Informações é mais uma fa-
cilidade ofertada aos clientes. 

Pensada para reduzir o fl uxo 
de pessoas no hospital, a Cen-
tral irá agendar exames e dis-
ponibilizar os resultados para 
os pacientes, além de fornecer 
informações sobre o Pompéia, 
tais como horários de visitas, 
locais de atendimento e servi-
ços oferecidos pelo Hospital. 

A Central atende de segunda 
à sexta, das 8h às 18h, sem fe-
char ao meio-dia.

Telefone: 3220.8083.

/hospitalpompeia

Investimento

Pesquisa Clínica

Conhecendo o Centro 
de Pesquisa Clínica 
do Hospital Pompéia

Hospital Pompéia
conta com nova
Central de Informações

a validade dos dados coletados 
na pesquisa clínica, tais como: a 
aprovação prévia do estudo pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa, o 
consentimento expresso do pa-
ciente, a realização periódica de 
exames laboratoriais e consultas 
médicas, além de um acompa-
nhamento rigoroso dos resultados 
obtidos na pesquisa.

Atualmente, o CEPES desen-
volve seis pesquisas clínicas, nas 
áreas de oncologia, cardiologia, 
pneumologia, medicina intensiva 
e duas pesquisas em nefrologia.

Administração
3220.8098

Ambulatório
3220.8028

Fale com a gente
Não fi que na dúvida!

Escola
3221.5567

INCAN
3220.8040

Para mais informações

Fernanda Formolo,
coordenadora de 
Pesquisa Clínica do CEPES.

Telefone:
(54) 3220.8000, ramal 1801 
e (54) 99948.9671

E-mail:
fernanda.formolo@pompeia.org.br
pesquisa.clinica@pompeia.org.br

INDIP
Medicina Nuclear
3220.8088

INDIP RX / ECO / 
MAMO /CINTILO 
3220.8003

INDIP TOMO / 
RESSO
3220.8008

INNEFRO 
3220.8063

Laboratório
3220.8060

Marcação de 
Cirurgias
3220.8051


