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Mais uma vez o Serviço 
de Hemodinâmica do 

Monte Sinai realiza um 
procedimento pioneiro 
na região. Uma equipe 

da Cirurgia Endovascular 
realizou uma 

Angioplastia de Artéria 
Femural Superficial 
com a utilização de 

stents farmacológicos. 
O diferencial nesse 
procedimento foi a 

utilização de Paclitaxel 
para revestir o stent. 

Trata-se de uma droga 
quimioterápica e que 

inibe a cicatrização 
exacerbada (hiperplasia 

intimal), fato não raro 
em pós-operatórios 

como esse. O paciente  
idoso, diabético e 
com dislipidemia 

(colesterol e triglicérides 
elevados), antes da 

cirurgia foi submetido 
a medicamentos 
vasodilatadores 

e caminhadas 
programadas, mas não 

apresentou melhora e 
não tinha boa indicação 
para o stent tradicional. 

Com o novo 
procedimento, na 

Hemodinâmcia, 
recebeu alta após 48 

horas sem apresentar 
complicações.
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APOIO

Pela primeira vez em Minas, o Hospi-
tal Monte Sinai realizou um procedimento 
raro que garantiu a sobrevivência de um 
menino de 8 anos. Tiago, de Cataguases, 
passou 4 dias na UTI pediátrica com o co-
ração sendo bombeado por um dispositivo 
mecânico. O ECMO (sigla em inglês para 
Oxigenador de Membrana Extracorpórea) 
fica conectado ao corpo do paciente em 
falência cardíaca, auxilia nas funções do 
coração e do pulmão, oxigenando e bom-
beando o sangue. O recurso, até então, 
estava restrito a grandes centros do país, 
pois requer suporte de alta complexidade e 
equipe médica capacitada para esta situa-
ção. Internado com risco de morte súbita 
devido a uma obstrução na via de saída 
do coração, a cirurgia de correção obteve 
grande sucesso, mas o coração do garo-

to não bombeava sangue suficiente para 
todo o corpo, para desligá-lo de um ECMO 
comum, que é utilizado em cirurgias cardí-
acas. Ele teve uma parada cardíaca e para 
mantê-lo vivo, a junta médica decidiu rea-
brir o tórax de Tiago e adquirir um ECMO 
especial em caráter de urgência. Para ga-
rantir que o pequeno coração tivesse chan-
ces de recuperação, outro procedimento 
inédito no Monte Sinai foi aplicado: ainda 
no centro cirúrgico foi feito um ecocardio-
grama intraoperatório direto no coração. A 
transferência do paciente do centro cirúr-
gico para a UTI foi também uma operação 
complexa: 18 pessoas se mobilizaram para 
transportar os equipamentos pelas ram-
pas internas até a UTI Pediátrica do Monte 
Sinai do Hospital. O dispositivo ficou liga-
do ao coração do garoto por quatro dias.

A humanização foi peça fundamen-
tal para que o menino deixasse o hospi-
tal muito bem em menos de 30 dias. De-
pois de um procedimento tão complexo, 
a recuperação em um caso como esse 
não depende só de suporte tecnológico 

avançado, mas principalmente de uma 
equipe experiente, comprometida e sin-
cronizada. O paciente recebeu além da 
assistência médico-hospitalar de alto 
padrão, suporte psicológico e atenção 
da equipe de fisioterapia.

humanização e aporte tecnológico

 Toda terça-feira um cli-
ma de alegria contagia a UTI 
Neonatal e Pediátrica do 
Monte Sinai. O foco da equi-
pe é a humanização. A pro-
posta é oferecer bem-estar, 
aliviar o stress do período de 
internação e levar conforto 
aos pais. A visita da “trupe” 
coincide com outro projeto 
de humanização da UTI Neo-

natal, a visita de irmãos. 
Os Doutores do Amor vi-

sitam ainda apartamentos 
onde há crianças internadas, 
com materiais que estimu-
lam os sentidos, jogos de co-
res e sons e muitos sorrisos. 
Funcionários, médicos e, es-
pecialmente os visitantes, se 
beneficiaram com o trabalho 
voluntário da ONG.

*O “Amigos do Coração”, projeto do Serviço de 
Hemodinâmica atuou na Corrida de Duque de Caxias, em 
agosto, na praça cívica da UFJF. Foi uma ação recorde para o 
projeto, que contou com reforço de profissionais voluntários 
do Hospital. 412 pessoas conferiram pressão, circunferência 
abdominal e glicemia capilar, recebendo informações sobre 
controle dos fatores de risco de doenças cardiovasculares.

Doutores do Amor: 
terças-feiras 

recheadas de 
alegria e muito amor 

nos corredores 
da pediatria

página 6 

Cirurgia inédita 
em MG: médico 
utiliza stent 
farmacológico
página 5

alegria!

Médicos têm 
estudo publicado 
no Jornal de 
Pneumologia
página 6 

Monte Sinai 
tem certificação
Internacional
pela NIAHO

Metodologia de acreditação é adotada pelo governo dos 
Estados Unidos e formalmente reconhecida pelo Centers 
for Medicare and Medicaid (CMS) para certificar e homolo-
gar os hospitais aptos a fazerem parte do sistema de saúde 
americano. Conquistar a certificação exige reconhecimen-
to prévio: a ISO 9001:2008 e acreditação máxima pela ONA.

página 3

A equipe de cirurgia 
torácica do Monte 
Sinai teve estudo 

publicado no Jornal 
Brasileiro de Pneumo-
logia, ficando entre os 
dez principais estudos 

envolvendo a compa-
ração entre os níveis 

de simpatectomia 
(cirurgia para trata-

mento da hiperidrose), 
pela BioMedLib.com. 

O artigo destaca o 
benefício da diminui-

ção progressiva de su-
dorese compensatória 

grave. O trabalho foi 
citado ainda no livro 

Difficult Decisions in 
Toracic Surgery: an 

Evidence-Based 
Approach. 

Monte Sinai é 
destaque no 

meio científico

Doutores do Amor alegram
rotina da UTI Neonatal

CIrUrGIA TOráCICA

Equipe da ONG estimula os sentidos das crianças e levam conforto aos pais

Equipe se revezou incansavelmente para dar todo suporte a Tiago ribeiro, de apenas 8 anos

tecnologia

Cardiocirurgia realiza metódo 
inédito em Minas Gerais

STENT

Ampliação da UC trouxe novo padrão de humanização página 3

Tiago, de 8 anos, 
ficou quatro dias na 
UTI com o coração 

sendo bombeado de 
forma mecânica

página 5

inédito

Painel

O diretor-presidente do 
Hospital Monte Sinai, 
José Mariano Soares de 
Moraes, recebeu, este 
ano, a medalha do Mérito 
Comendador Henrique 
Guilherme Halfeld, 
considerada a maior 
honraria do município.

O Hospital apoiou os 
eventos dos 20 anos 
do Banco de Leite de 
Juiz de Fora, com 
reconhecimento à sua 
importância para mães 
com dificuldades na 
amamentação, em especial 
as da UTI Neonatal.

O Monte Sinai e sua 
Agência Transfusional 
recebeu elogio público 
do Hemominas por ser o 
único hospital geral de 
Juiz de Fora que, em 2010, 
ultrapassou a meta de 
30% na relação de 
captação de doadores 
em compensação às 
bolsas de sangue 
solicitadas para cirurgias. 

Pelo 3º  ano consecutivo, 
o Hospital recebeu o 
prêmio Top Quality 
Master do Programa 5S. 
Foi ainda a única empresa 
a ganhar o troféu inédito 
de Sustentabilidade.
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O pronto-atendimento do 
Monte Sinai adota a 
Classificação de Risco, 
uma ferramenta importante 
para agilizar o acolhimento 
dos pacientes. Ela é feita por 
um enfermeiro capacitado, 
com padrões comuns a uma 
equipe de emergencistas. 
O processo identifica 
rapidamente a gravidade 
e o grau de sofrimento do 

paciente, priorizando 
os atendimentos mais 
urgentes e informando 
a todos que receberão 
atenção dentro de um 
tempo de espera 
adequado ao seu 
prognóstico. A medida 
favorece uma relação 
de confiança e compromisso 
entre a equipe e, desta 
com os pacientes. 

Pioneirismo 
em unidade
neurológica

O Monte Sinai é pioneiro 
na região na implementação 
de uma Unidade de Terapia 
Intensiva Neurológica, vol-
tada ao atendimento de pa-
cientes com doenças neuro-
lógicas graves, em especial, 
acidente vascular cerebral 
(AVC) e traumas cranianos. 
Com equipe e coordenação 
especializadas em neuroin-
tensivismo, assistência de 
alta complexidade e monito-
rização (sistema que contro-
la sinais vitais) mais focada 
nos sinais neurológicos, o se-
tor funciona dentro da UTI 
Adulto do Hospital. 

Centros altamente es-

A Diretoria do Monte Sinai 

atribui a seus grandes 

parceiros - Corpo Clínico 

e funcionários - a inédita 

conquista da certificação 

internacional. Uma vitória 

da cultura da qualidade, 

que foi plantada e desenvolvida 

com trabalho contínuo por 

toda a equipe do Hospital 

nestes últimos dez anos. 

A certificação NIAHO 

(National Integrated  

Accreditation for Healthcare 

Organizations) significa que, 

fora do território americano, 

o hospital avalizado oferece 

alto nível de segurança ao 

paciente e se enquadra em 

padrões mundiais de qualidade.

O rigoroso processo de 

auditoria verifica um conjunto 

de quesitos de garantia de 

segurança e proteção à vida, 

além de infraestrutura 

hospitalar. Documentos 

e práticas relacionadas aos 

pacientes e seus direitos, 

estrutura física, equipamentos, 

segurança e gestão de riscos, 

monitoramento de indicadores 

e metas, recursos 

tecnológicos disponíveis,  

gestão e competência do corpo 

clínico, segurança do ambiente 

físico, da infraestrutura e até 

processos de gestão da dor.

O foco é o paciente, sempre. 

A prática que garante sua 

satisfação é o monitoramento 

permanente da qualidade 

em todos os níveis. 

Diretoria do Hospital Monte Sinai

classificação de risco

pecializados, como este do 
Monte Sinai, ampliam a se-
gurança do tratamento, com 
a utilização de protocolos 
que padronizam as condu-
tas dos profissionais envol-
vidos na assistência da UTI, 
sejam médicos, enfermeiros 
ou técnicos. A equipe treina-
da no atendimento neuroin-
tensivo traz mais eficiência 
à resolução dos problemas, 
com redução do período de 
internação do paciente na 
UTI e dos custos. 

reforma confere privacidade ao paciente
A Unidade Coronoriana (UC)

do Monte Sinai foi ampliada, re-
cebendo reforma e estrutura-
ção que, além de um aumento 
de 60% na capacidade de aco-
lhimento dos cardiopatas, trou-
xe novo padrão de humanização 
para este tipo de paciente críti-
co. Mais espaço em toda a uni-
dade, maior privacidade, telas 
de LCD, com fones de ouvidos 
em cada leito, mais luminosi-
dade natural, leito humanizado, 
além de um posto de enferma-

gem amplo e moderna central 
de monitorização. 

A UC é um centro de terapia 
intensiva que atende pacientes 
submetidos a cirurgia cardíaca, 
procedimentos terapêuticos em 
eletrofisiologia e cardiologia in-
tervencionista (hemodinâmica). 
Recebe as  emergências cardio-
lógicas, como infarto do miocár-
dio, do pronto atendimento do 
Monte Sinai, de outras unidades 
do hospital ou pacientes trans-
feridos de outras cidades da re-

gião. A Unidade conta com equi-
pe treinada em ACLS (Advanced 
Coronary Life Support), sistema 
que reúne modernas técnicas 
para urgências cardiológicas. 
O trabalho é multiprofissional 
e disponibiliza além de plantão 
com cardiologistas intensivis-
tas, fisioterapeutas, enfermei-
ros, nutricionistas e psicólogos. 
O setor atua com a mais moder-
na infraestrutura de UTI, com 
respiradores e monitores multi-
funcionais de alta resolução. 

Paciente cardiopata, 
que em geral 
não fica sedado, 
ganha os cuidados 
intensivos 
necessários, com 
total privacidade 
e itens de conforto 
e relaxamento

qualidade

O Hospital Monte Sinai acaba de ser re-
conhecido com a Acreditação Interna-
cional pela National Integrated Accre-

ditation for Healthcare Organizations (NIAHO), 
concedida após processo de auditoria, realizado 
em rigorosa investigação. Esta metodologia de 
acreditação é adotada pelo governo dos Estados 
Unidos e formalmente reconhecida pelo Centers 
for Medicare and Medicaid (CMS) para certifi-
car e homologar os hospitais aptos a fazerem 

parte do sistema de saúde americano. A norma 
é focada na gestão de riscos, com grande enfo-
que na segurança e na assistência ao paciente 
e confere às instituições o certificado de exce-
lência clínica e de gestão. O processo de audi-
toria verifica documentos e registros, estrutura 
física, equipamentos, segurança e gestão de 
riscos, tendo como objetivo final a segurança do 
paciente. Os auditores conferem ainda os recur-
sos tecnológicos disponíveis e a competência do 

corpo clínico. Para ter a Niaho, o Hospital 
deve ter protocolos gerenciados de diag-
nóstico e tratamento de pacientes e pro-
mover qualidade de vida, comprovando 
assistência médico-hospitalar de exce-
lência, que visa redução de complicações 
e garantia de alta resolutividade, num 
processo que favoreça a todos os clien-
tes, inclusive familiares, comunidade e 
convênios. O recurso externo é isento e 

atesta continuamente a credibilidade e 
eficácia da assistência oferecida ao pa-
ciente pela instituição acreditada.

Conquistar a certificação significa 
estar no patamar de qualidade dos me-
lhores hospitais americanos e exige reco-
nhecimento prévio, a ISO 9001:2008, além 
de acreditação máxima (nível 3 - Excelên-
cia) pela Organização Nacional de Acre-
ditação (ONA). 

A informatização 
presente na CME  
controla a entrada 
e saída de todos 
os materiais no 
Monte Sinai

A nova CME do Monte 
Sinai completa um ano de 
funcionamento com foco 
no objetivo: a segurança do 
paciente. Com funcionários 
qualificados e informatiza-
ção, a Central de Materiais 
Esterilizados (CME) utiliza 
a rastreabilidade dos ma-
teriais para garantia de um 
processo seguro. A CME tem 
a indicação exata da aplica-
ção, do uso e da localização 
dos equipamentos e mate-
riais por meio de indicadores 
biológicos e químicos. Com 
a informatização controla 

toda entrada e saída de ma-
teriais usados em qualquer 
procedimento e otimiza o 
processo de gestão com 
qualidade. Implantado este 
ano, o programa de rastrea-
bilidade, customizado para 
o setor, controla, rastrear 
e gera informações para o 
serviço com precisão, redu-
zindo riscos. Os materiais 
recebem etiquetas com códi-
gos de barras que permitem 
o lançamento no sistema 
desde a entrada no estoque 
da unidade, até seu uso em 
cada procedimento. A Cen-

tral funciona 24 horas para 
desinfecção e esterilização 
de todas as roupas e mate-
riais utilizados no hospital. 

Ciente de que uma boa 
gestão e profissionais qua-
lificados tem relação dire-
ta com ao baixos índices 
de infecção hospitalar, a 
equipe de 13 técnicos e um 
enfermeiro, passa por trei-
namentos semestrais. Este 
ano alguns dos temas abor-
dados foram: manuseio de 
equipamentos (autoclaves), 
utilização dos testes micro-
biológicos e legislações. 

PrOCESSO quE gArANTE SEgurANçA 

ACrEDITAçãO NIAHO: 

UMA CONqUISTA DA 

EqUIPE MONTE SINAI  

opiniao

onte Sinai tem certificação internacionalM

A UTI especializada 
atende pacientes graves 
como os de traumas 
cranianos ou AVCs. Aqui, 
todos recebem tratamento 
direcionado por meio de 
protocolos e uma equipe 
profissional, o que amplia 
o resultado e reduz o 
tempo de internação.


