
EmErgÊncia
Mais humanização 
e desempenho com 
chefias de plantão. 
página 2

Laboratório
Mudança na coleta 
domiciliar amplia 
conforto do cliente. 
página 4
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APOIO

* Elogio - O Monte Sinai já foi elogiado 
pelo Hemominas duas vezes, este ano, por 
conseguir repor quase 100% do sangue con-
sumido no mês. Um resultado do esforço da 
Agência Transfusional e dos funcionários 
na busca por doadores entre os familiares e 
amigos dos pacientes. O Hemominas destaca o empenho da equipe e reforça 
a importância de se manter o estoque de sangue sempre no nível ideal. 

Centro Médico inova o 
conceito de integração 
completa da saúde

A proposta mais inovadora 
do Complexo Hospitalar Monte 
Sinai é integrar o Hospital e o 
Centro Médico, disponibilizando 
os mais renomados especialis-
tas, assistência hospitalar e de 

diagnóstico, além de conveniên-
cias da área de saúde. A ousadia 
das transposições aéreas chama 
a atenção. A obra está em fase 
de acabamento, com inaugura-
ção prevista para 2012. página 3

Pelo segundo ano 
consecutivo, o Hospital 
Monte Sinai recebeu o 
prêmio Top Sustenta-
bilidade e, pela quarta 
vez, conquistou o prê-
mio Top Quality Master, 
desta vez Master Plus. 
Ambos concedidos pela 
MFC Consultoria, no 
13° Evento Top Quality, 
realizado em março. 
O primeiro premia as  
práticas direcionadas 
ao Sistema de Gestão 
Integrada (Sistema da 
Qualidade, Programa 5s, 
Responsabilidade Socio-
ambiental, Segurança e 
Saúde Ocupacional).  O 
segundo prêmio enfo-
ca a Responsabilidade 
Socioambiental, valori-
zando ações externas e 
internas. 

Sustentabiliade 
e Top Quality 
Master 2012 

PrêMioS

videoCirurGia
Painel

 Visando assegurar 
a satisfação dos clientes, 
o Serviço de Anatomia 
Patológica passou por 
um processo de 
recertificação da 
norma NBR ISO 9001:2008, 
mantendo seus processos 
em conformidade com os 
requisitos avaliados. 
O resultado é fruto do 
comprometimento com 
a melhoria contínua em 
seu sistema gerencial.
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Comprometido com a saú-
de pública e com o meio am-
biente, o Hospital Monte Sinai 
concluiu as obras de adequa-
ção da unidade para trata-
mento correto dos resíduos de 
Serviço de Saúde (RSS). 

O Hospital, licenciado pelo 
órgão ambiental, em setembro 
de 2011, cumpriu as exigências 
legais descritas no Plano de 
Gerenciamento de Resíduos 
de Saúde (PGRSS) e já atua 

com eficiência e segurança 
no manejo dos resíduos. A 
implantação do PGRSS con-
templa aspectos referentes à 
geração, segregação, acon-
dicionamento, coleta interna, 
armazenamento, transporte, 
coleta externa, tratamento e 
disposição final. O objetivo é 
minimizar o impacto sobre o 
meio ambiente, a produção de 
resíduos e riscos de contami-
nação hospitalar.

Hospital conclui unidade 
de tratamento de resíduos

O Serviço de Medicina 
Nuclear teve, em 2011, 
seu Modelo de Excelência 
em Gestão reconhecido 
e conquistou a faixa 
Prata no Prêmio Regional 
da Qualidade da Zona 
da Mata – PRQP ZM. 
Na publicação “Compro-
misso com a Excelência”, 
o PRQP distingue organi-
zações  que são modelos 
de excelência em gestão.

Sempre em busca de 
inovações, a equipe de 

Cirurgia Torácica do 
Hospital realizou com 

sucesso o sexto 
procedimento de 

pleurectomia total 
para o tratamento do 

pneumotórax catamenial. 
Caracterizado pelo 

acúmulo de ar entre 
o pulmão e a pleura, a 

doença é rara e acomete 
as mulheres durante 
a idade fértil, dos 25 

aos 40 anos. A patologia 
é atribuída a uma má 

formação congênita na 
porção cartilaginosa 

do diafragma, que nasce 
com microperfurações. 

Assim, durante a 
menstruação, o colo do 
útero se abre e o ar vai 

das trompas à cavidade 
abdominal e, 

posteriormente à torácica, 
causando o pneumotórax. 
Os sintomas recorrentes 

são dor, falta de ar, 
tosse seca e pneumotórax  

de repetição no 
período menstrual. 

Com segurança 
e rapidez, a equipe utiliza 

a videocirurgia (ou 
cirurgia vídeo torácica), 
sem abertura do tórax. 
O pulmão é colado na

parede torácica a partir 
de pequenos orifícios 

na área e, com isso, 
o pós-operatório é menos 

doloroso e o tempo de 
internação menor. 

Pneumotórax 
tem tratamento 

simplificado

a  busca por 
modernos  

procedimentos  
fez com que 
aumentasse 
em 40% a 

demanda por 
novas técnicas 
de fertilização 

Medicina reprodutiva investe 
em nova técnica de fertilização 

O Serviço de Medicina Repro-
dutiva comemora 10 anos com 
novos tratamentos. A novidade 
agora é o congelamento de óvulos 
por  Vitrificação. O processo faz a 
criopreservação dos óvulos de for-
ma segura, rápida, por longo prazo 
e evita danos celulares, até então 
comuns com o congelamento len-
to. O método preserva a qualidade 
dos óvulos e amplia a possibilida-
de de fecundação in vitro. Antes, a 
opção para os embriões exceden-
tes era o congelamento. Hoje, os 
óvulos podem ser congelados an-

tes, e com a gravidez na primeira 
tentativa, são descartados.  

A Vitrificação garante a con-
cepção de mulheres que desejam 
engravidar no futuro, sem preocupar 
com a idade reprodutiva, e para as 
que se submeterão a quimioterapia 
e radioterapia, sob risco de danos 
aos ovários e de infertilidade. Com 
um aumento de 40% na demanda 
pelos procedimentos nos últimos 
dois anos, a clínica registra a bus-
ca por técnicas modernas, como o 
mapeamento genético do embrião, 
que evita doenças hereditárias. 

O Serviço de Hemodinâmica 
realizou um procedimento 
pioneiro. A equipe de 
Radiologia Intervencionista 
executou com sucesso uma 
Embolização de Malformação 
Arteriovenosa (MAV) em um 
paciente que apresentava 
dor durante a mastigação.  

Um cateterismo seletivo das 
artérias da face diagnosticou 
o padrão da vascularização 
do tumor (MAV) e as 
ramificações, para  
realização do procedimento, 
que, por não envolver cortes 
e pontos, tem recuperação 
rápida e pouco dolorosa.   

PionEiriSmo

No setor de gerenciamento de resíduos,
 o descarte obedece a uma classificação:

O Via Verde, projeto 
sociombiental do 
Serviço de Hemodinâmica 
realizou nova etapa do 
processo de plantio 
de árvores em maio. 
A novidade da última ação 
foi o envolvimento dos 
gerentes e lideranças do 
Hospital Monte Sinai.

Resíduo Infectante ou Biológico;

Grupo B: Resíduo Químico;

Grupo C: Resíduo Radioativo;

Grupo D: Resíduo Comum;

Grupo E: Resíduo Perfuro-cortante.

grupo

A
B
C
D
E

a transposição aérea liga o Hospital Monte Sinai ao Centro Médico. obra ousada, inédita na região, com foco na integração total dos serviços de saúde

Pioneirismo 
na Cirurgia 
oftalmológica 
página 3

Concluída 
unidade de 
tratamento  
de resíduos
página 6

inédito 

Marca-passo 
que permite 
ressonância de 
todo o corpo 
página 3

Hospital Monte Sinai.

conforto do cliente. 
página 4
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O Serviço de Hemodinâmica 

do Hospital Monte Sinai aca-

ba de ser reconhecido na faixa 

Ouro do Prêmio Nacional da 

Gestão em Saúde (PNGS).  

O Prêmio é uma iniciativa do 

CQH (Compromisso com a 

Qualidade Hospitalar), progra-

ma ligado ao governo do Es-

tado de São Paulo, de adesão 

voluntária, com foco na quali-

dade hospitalar.  O PNGS se-

gue o Modelo de Excelência da 

Gestão® (MEG), disseminado 

pela FNQ (Fundação Nacional 

de Qualidade) e estimula orga-

nizações da área da saúde a 

avaliar e a buscar sempre me-

lhorias em seus sistemas de 

gestão, reconhecendo aquelas 

que se destacam pela utiliza-

ção de práticas de sucesso e 

que apresentem resultados su-

periores de desempenho. 

A participação neste tipo de 

Prêmio já é uma rotina no Servi-

ço de Hemodinâmica que foca 

os investimentos em gestão 

como garantia de melhoria con-

tínua nos processos. Resultado 

que garante mais segurança do 

paciente, com reflexo também 

na maturidade profissional da 

equipe, das áreas afins no Hos-

pital e dos parceiros. O Serviço 

já foi reconhecido na faixa Ouro 

no Prêmio Mineiro de Qualidade 

(PMQ), em 2010, conquistando, 

antes a Faixa Bronze, em 2008, 

e, a Prata, em 2009.  A Hemo-

dinâmica comemora em dobro 

a conquista deste ano, já que 

completa 15 anos em 2012. 

O Serviço de Hemodinâmica 

HeModiNâMiCa do 

MoNTe SiNai reCebe 

ouro No PNGS

Premio

aTeNdiMeNTo

Gereciamento 
do Corpo Clínico 
gera resultados 

U m equipamento que auxilia no processo de reci-
clagem de técnicos e enfermeiros é a novidade 
do Setor de Enfermagem. Trata-se de um braço 

avançado para medição da pressão arterial. A expecta-
tiva é a aquisição de outros membros para utilização em 
processos de treinamento. É mais um investimento da di-
reção no aperfeiçoamento da equipe.  

laboratorio

reestruturação para 
ficar perto do cliente 

Após inaugurar nova 
unidade no Manoel Ho-
nório, ampliar a coleta 
domiciliar e oferecer 
acesso on-line aos re-
sultados, o Laborató-
rio Monte Sinai planeja 
instalar novas unidades 
em breve. Uma das ten-
dências é investir no 
atendimento a pessoas 
que não querem recorrer 

ao sistema público, não 
têm plano de saúde, mas 
moram no entorno dos 
centros de coleta. Para 
integrar a comunidade, 
a nova unidade traçou 
um perfil epidemiológico 
dos prováveis clientes, 
através de campanha de 
prevenção ao colesterol 
e ao diabetes. Mais de 
800 pessoas aderiram. 

A coleta domiciliar 
do Laboratório  Monte 
Sinai recebeu inves-
timento para garantir 
maior cobertura e as-
sistência a públicos 
diferenciados. O serviço 
conta com uma equipe 
dedicada, capacitada 
e treinada em coleta 
infantil e de idosos. 

Já o Laboratório do 
Centro Médico, a ser 
inaugurado, oferecerá 
mais conforto ao cliente 
que já usa a unidade do 
Hospital. A direção do 
Hospital e do Laborató-
rio apostam no cresci-
mento planejado para 
oferecer ainda mais 
confiança aos clientes. 

Coleta domiciliar

a coleta domiciliar 
traz mais conforto 
aos bebês e idosos, 
mas os  pacientes 
também podem 
recorrer a uma 
das unidades do 
laboratório

Mais segurança e quali-
dade no atendimento. O Se-
tor de Emergência inovou e 
passou a funcionar com 13 
chefes de plantão, cobrindo 
todas as escalas. Resulta-
do: o tempo de espera caiu 
e a taxa de ocupação che-
gou a  87,37% dos leitos, 
em março, com tendência a 
crescer. O objetivo é agilizar 

também a internação.   
O chefe de plantão co-

ordena todo o serviço de 
emergência durante as 12h 
do plantão, com orientações 
a enfermeiros, auxiliares e 
atendentes. Ele apoia, ain-
da, os médicos iniciantes, 
em situações técnicas, no 
relacionamento com os pa-
cientes e as famílias e nas 

intercorrências mais graves. 
O trabalho amplia a qualida-
de do plantão. humanizando 
assim o atendimento. Preo-
cupado também em infor-
mar o paciente do recurso 
de contar com o coordena-
dor durante o atendimento, 
o setor de Emergência divul-
ga o nome do chefe do  plan-
tão na recepção.  

Com a proposta de es-
treitar os laços de parceria 
com a equipe médica, o Hos-
pital implantou há um ano o 
projeto de Gerenciamento 
do Corpo Clínico. Os resulta-
dos comprovam o excelente 
desempenho. O número de 
queixas e reclamações caiu 
e os processos da Instituição 

Maior 
integração e 
comprometimento 
das equipes 
mostram o 
desempenho     
alcançado pelo 
projeto de 
gerenciamento

ganharam mais agilidade.  O 
primeiro passo foi a criação 
de uma equipe de prática 
médica,  assegurando o 
comprometimento do cor-
po clínico com o Hospital, 

sob o aspecto profissional, 
técnico-científico e humano. 
A avaliação do corpo clínico 
é descrita através de indica-
dores, cujo objetivo final é a 
segurança do paciente.

Com a conclusão da trans-
posição aérea que liga o Hospital 
ao Centro Médico, o Monte Sinai 
inova mais uma vez. A previsão 
de inauguração dos novos pré-
dios é ainda em 2012. E a ousada 
estrutura garantirá à cidade um 
dos maiores complexos hospi-
talares da América Latina. A 
integração completa de serviços 
de saúde, que favorece tanto 
pacientes quanto profissionais, 
é o grande diferencial. 

O Centro tem 80 mil m2. Os 
dois blocos têm oito pisos cada, 
com estrutura completa de con-
sultórios e centros de diagnós-
tico nas mais diversas especia-
lidades. Foram disponibilizadas 
312 unidades, associadas em 

218 grupos de salas, além de 
estacionamento para mais de 
600 veículos e espaço de 2 mil 
m2 para comportar academia de 
ginástica diferenciada. 

Os novos prédios são li-
gados por outra transposição 
aérea (skyway) sobre a área de 
desembarque, que não inter-
rompe o tráfego. Os clientes se-
rão recebidos em duas entradas 
com portarias independentes. 
A área de conveniência, que 
oferece conforto e praticidade, 
garantirá economia de tempo,  
oferecendo Praça de Alimen-
tação, farmácia, ótica, banco, 
lojas de equipamentos clínico-
hospitalares, de cosméticos e 
muito mais. 

Uma das equipes de Ele-
trofisiologia do Hospital Mon-
te Sinai realizou o primeiro 
implante, no Brasil, de um 
marca-passo que permite ao 
paciente fazer ressonância 
magnética de corpo inteiro. O 
marca-passo é um aparelho 
que ajuda a controlar os bati-
mentos do coração e, até então, 
apenas alguns dispositivos 
mais modernos disponíveis no 
país permitiam o exame na ca-
beça e nos membros inferiores. 
A cirurgia para colocação do 
marca-passo não foi diferente 
do procedimento para este tipo 
de implante, durou uma hora e 
meia e o paciente, um homem 
de 86 anos, passa bem.   

Hospital é primeiro 
do país a implantar 
novo marca-passo

O Centro Cirúrgico do 
Hospital Monte Sinai ga-
nhou uma sala exclusiva, 
com entrada privativa para 
procedimentos oftalmológi-
cos. O investimento englo-
ba estrutura própria de pré 
e pós-operatório e moder-
nos equipamentos: o OPMI 
Lumera e o Constellation Vi-
sion System. O microscópio 
cirúrgico OPMI Lumera, fa-

bricado pela Carl Zeiss, as-
segura aos pacientes alta 
precisão e profundidade de 
alcance sem prejuízo dos 
tecidos saudáveis. Utilizan-
do luz de xenônio e lentes 
modernas, agrega ilumi-
nação e visualização supe-
riores. Permite ainda foto-
grafar, filmar e arquivar o 
procedimento, tornando-o 
objeto de estudo. 

O disposit ivo, chamado 
Advisa MRI®, liberado pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) em abril, é 
fundamental para pacientes 
com alguma disfunção na fre-
quência cardíaca mais baixa 
ou com problemas na condução 
da eletricidade do átrio para os 
ventrículos. Além disso, têm 
indicação para ressonância na 
detecção de tumores. 

O aparelho de ressonância 
produz um campo eletromagné-
tico que pode desprogramar o 
implante convencional, causan-
do graves danos ao coração.

Cirurgia oftalmológica 
ganha sala exclusiva 
e aparelhos de ponta

Além de disponibilizar todas 
as especialidades médicas na 
mesma estrutura, o acesso 
ao Hospital será feito pela 
transposição aérea, inte-
grado ao completo suporte 
tecnológico-hospitalar do 
Monte Sinai. A moderna es-
trutura, com corpo clínico de 
alto padrão, é referência para 
mais de 2 milhões de pessoas 
na Zona da Mata, Vertentes e 
sul do RJ. O Centro de Estu-
dos vai incrementar também 
a produção científica: ganha 
um auditório, duas salas de 
conferência e um foyer para 
network, ampliando o concei-
to de integração da saúde. 

ConfoRTo

a transposição 
aérea (skyway), 
construída 
sobre a avenida
Presidente 
itamar Franco, 
liga o Hospital 
Monte Sinai ao 
Centro Médico, 
integrando 
os serviços

as novidades 
tecnológicas e da 

estrutura também 
foram apresentadas 

no i Simpósio 
de oftalmologia do 

Monte Sinai, 
realizado, em julho 

REvolUção
InTEGRAção
O outro sistema de 
microcirurgia oftalmológi-
ca,  o Constellation Vision 
System, possibilita uma 
integração entre as 
cirurgias de catarata, 
retina e procedimentos 
intraoperatórios, sendo 
o que há de mais preciso 
e moderno no mercado  
atualmente. Essas 
inovações proporcionam 
maior agilidade e 
segurança ao paciente, 
em casos de 
intercorrências clínicas, 
especialmente em idosos. 

Complexo Hospitalar 
Monte Sinai reforça 
referência em saúde

v

Setor de emergência amplia 
equipe de plantonistas




