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Médica Anna Carolina Hoff, referência na área da gastroenterologia,
leva o nome da região aos principais eventos de saúde do mundo
econhecido mundialmente por ser um polo
tecnológico, a RMVAle tem ganhado destaque também na área da saúde. A médica
Anna Carolina Hoff, especializada em endoscopia digestiva e bariátrica, é uma das responsáveis por esse movimento. Ela tem ganhado o mundo, levando o nome da região a importantes eventos.
Formada pela Unitau (Universidade de Taubaté), em
2002, com residência em Cirurgia Geral e especialização
em Endoscopia e Colonoscopia no Hospital Beneficência Portuguesa (SP) - onde integrou a equipe de Ricardo
Sobreira -, a médica concluiu seus estudos no Cecad, da
Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), onde se
aprofundou em técnicas de realização de endoscopias
respiratórias (broncoscopias).
Referência em sua área de atuação, nos últimos
anos, Anna tem marcado presença nos principais eventos internacionais da gastroenterologia. Em Dubai, participou da IFSO International Federation for the Surgery
of Obesity and Metabolic Disorders), ela esteve ainda
na DDW (Digestive Disease Week), em Washington; e
UEGW (United European Gastroenterology Week), em
Viena, onde inclusive, conquistou o prêmio Pôster de
Excelência pelo trabalho sobre o uso de balão intragástrico combinado ao Saxenda, em parceria com outro
médico brasileiro.
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Mãe, médica, empreendedora e mulher com uma visão única de negócio, a profissional é sócia-proprietária
da moderna clínica Angioskpe, localizada em São José.
No local são realizados em média 1.200 procedimentos
por mês. Já no Estado do Rio de Janeiro, Anna assina
como diretora da Endogastro RJ, clínica que auxilia pacientes no tratamento da obesidade.
Sua mais nova conquista é a recém-inaugurada
Endogastro SP, com a clínica, a médica passa a levar
todo o seu conhecimento à capital paulista. No espaço
são realizados procedimentos como endoscopia, colonoscopia, implantação de balão intragástrico, gastroplastia endoscópica, método Stretta e tratamento com
Plasma de Argônio.
“O balão intragástrico, por exemplo, é um dispositivo
de silicone, preenchido com soro fisiológico, que permanece dentro do estômago por um período que varia de seis
meses a um ano. “Não há cortes nem internação. O balão é
colocado de maneira ambulatorial, durante a endoscopia,
sob sedação, e não anestesia geral. A alta é dada no mesmo
dia, cerca de uma hora após sua colocação e a recuperação é extremamente rápida”, explicou ela.
Em São José dos Campos, Anna Carolina Hoff atua
na Clínica Angioskope, única da região a ter o Padrão
Ouro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), localizada na R. Cel. João Cursino, 233, Vila Ema.l

