
MELHORIA
Fisioterapia 

é reformulada 
e traz ganho 

para o paciente.
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Análise sanguínea 
em tempo real com 
Tromboelastograma

O Centro Cirúrgico e as 
UTIs do Hospital já utilizam 
o Tromboelastograma, um 
equipamento que faz a aná-
lise do sangue em tempo 
real. O procedimento obje-

tiva verificar a necessidade 
imediata de reposição pla-
quetária ou de plasma, além 
de detectar e agilizar a ação 
da equipe em casos de san-
gramentos. página 3 e 4
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Com intensa programação distri-
buída em mini-cursos, conferências, 
simpósios satélites, exposições e ativi-
dades culturais e sociais; importantes 
nomes da cirurgia nacional e interna-
cional marcaram presença no Congres-
so de Clínicas Cirúrgicas da Zona da 
Mata Mineira, o Intercirúrgicas 2012, 
realizado em Juiz de Fora. Entre os des-
taques, Paulo Niemeyer Filho, Fábio Ja-
tene, Alcino Lázaro da Silva, Ben-Hur 

Ferraz Neto, Sebastião Nataniel Silva 
Gusmão, Bárbara Machado, Juarez Mo-
raes de Avelar, Júlio César Mariño, Sér-
gio Carreirão e Marcos Augusto Stávale 
Joaquim debateram temas atuais da 
área. O evento teve três agregados: en-
tre eles o II Congresso Clínico Cirúrgico 
Multiprofissional do Hospital Monte Si-
nai, contando com participação de vá-
rios especialistas do seu corpo clínico 
na programação científica. 

Desde 2009, o Serviço de Hemodinâmica 
produziu e plantou 500 mudas de árvores em 
área de preservação do bairro São Pedro. A 
estimativa é que houve o sequestro de 90 t de 
CO2 da atmosfera, o suficiente para neutrali-
zar a emissão de carbono do setor. O Projeto 
Via Verde, de neutralização de carbono, em 
parceria com a AMAJF, é uma ação voluntária 

e de responsabilidade socioambiental. Embora 
as atividades do serviço não gerem carbono, 
o projeto leva em conta as ações periféricas 
– gasto de combustível, consumo de energia e 
geração de lixo – com reflexo direto na emissão 
de CO2.  Preocupada com o desenvolvimento 
sustentável, a equipe implementa outras ações 
de redução de emissões a longo prazo.

congresso reúne cirurgiões de 
renome internacional e nacional

Plantio de mudas para neutralizar c02

especialistas debateram 
temas atuais e suas 
experiências 
nas diversas 
áreas da cirurgia 

Teste antecipa diagnóstico 
de cardiopatias congênitas

 Desde julho, todos os 
bebês que nascem no Mon-
te Sinai são submetidos ao 
Teste do Coraçãozinho. O 
Hospital segue um protoco-
lo específico, de acordo com 
as diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, e ne-
nhum recém-nascido deixa a 
maternidade sem que o pe-
diatra tenha feito o exame.  
Denominado oximetria de 
pulso, o teste mede a satu-
ração de oxigênio no sangue. 
Índice abaixo de 95% indica a 
possibilidade de uma cardio-
patia congênita. Neste caso, 
o bebê é encaminhado para 

exames e avaliações cardio-
lógicas. O teste é feito nas 
primeiras 24 horas ou, no má-
ximo, 48 horas de vida, exata-
mente para que o bebê faça 
as avaliações de diagnóstico 
ainda dentro do hospital e, 
se necessário, inicie o trata-
mento antes mesmo de rece-
ber alta da maternidade. 

Simples, indolor e não 
invasivo, o Teste do Coração-
zinho consiste simplesmente 
da colocação do oxímetro de 
pulso na mão direita e num 
dos pés do bebê para que 
seja feita a leitura da satura-
ção de oxigênio no sangue.

AnvisA - A equipe do Serviço de Medicina Reprodutiva 

do Monte Sinai comemora o recebimento do seu alvará da 

ANVISA para o novo laboratório em construção no Centro 

Médico Monte Sinai. Agora as obras já podem andar a todo 

vapor. Nas instalações atuais, no prédio 

do Hospital, o serviço foi um dos primei-

ros do país a conseguir o alvará.

*Terapêutica geral do 
paciente é priorizada na 
fisioterapia hospitalar

Para assegurar a ofer-
ta do atendimento mul-
tidisciplinar ao cliente, o 
Serviço de Fisioterapia foi 
totalmente reformulado. 
Agora, com equipe ex-
clusiva para os pacientes 
internados, conta com 14 
profissionais divididos por 
turnos, setores e atendi-
mento. A especialidade 
tornou-se um braço da 
linha de cuidados na tera-

Um dos objetivos da mudança é a segurança do 
paciente, já que o trabalho dos profissionais impacta 
diretamente na recuperação, com redução do tempo de 
internação e evolução da melhora do quadro geral, antes 
mesmo da alta. Em poucos meses, o Serviço ganhou o 
reconhecimento do Corpo Clínico e vem sendo solici-
tado em proporção inédita no Hospital, registrando um 
aumento de 50%. 

Ao vivo - O novo Centro de 
Cirurgia Oftalmológica do Monte 
Sinai foi a base para dois proce-
dimentos ao vivo, com o cirurgião 
Celso Takasi, de São Paulo.  Uma 
das transmissões foi para o I Sim-
pósio de Oftalmologia e I Encontro 
da Associação Zona da Mata de 
Oftalmologia (AZMO), em julho, 
no auditório do Monte Sinai. Já 
em outubro, a transmissão foi 
realizada para um hotel da cidade, 
atraindo oftalmologistas de todo o 
estado no V Simpósio Sul Mineiro 
de Oftalmologia.SEGURANÇA

pêutica geral do paciente. 
A fisioterapia hospitalar 
do Monte Sinai atua na 
reabilitação motora e na 
respiratória, sendo muito 
utilizada nas patologias 
neurológicas, ortopédicas 
e pacientes pneumopatas 
ou com grande período de 
internação. Há diversas 
aplicações para o Serviço, 
tanto na internação quan-
to na alta complexidade. 
O Hospital trabalha com 
equipes dedicadas e espe-
cializadas nas UTIs Adul-
to, Neurológica, NeoNatal 
e na Unidade Coronariana, 
integradas no fluxo de as-
sistência ao paciente. 

O conjunto de passarelas do Monte sinai recebeu menção honrosa do Prêmio ABCEM 2012 – As Melhores Obras em Aço, na categoria 
Obras Especiais. PRÊMIO

Passarelas têm 
reconhecimento
internacional 
na Construmetal.

Bebês nascidos no 
Monte Sinai fazem 
Teste do coraçãozinho
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O Teste  do coraçãozinho 
é feito até no máximo nas 
primeiras 48 horas de vida, 
é indolor e mede a saturação 
de oxigênio no sangue

Plantio de 
mudas busca 
desenvolvimento 
sustentável
página 6

A atuação é mais 
efetiva na alta 
complexidade

As mudas chegaram 
a uma altura de 
1 metro, podendo 
absorver mais de 
120 toneladas de 
cO2 até 2016
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O Serviço de Cirurgia 
Torácica passou a utilizar 
a videocirurgia na retirada 
do timo (timectomia). 
O procedimento é 
inovador e elimina 
a necessidade de secção 
no osso externo, pois a 
cirurgia é feita por meio 
de orifícios. A primeira 
paciente submetida à 
videocirurgia convivia há 
11 anos com as limitações 
impostas pela miastenia. 
A intervenção durou uma 
hora. Foi realizada através 
de três orifícios de 1,5 cm, 
com alta hospitalar em 
menos de 48 horas, 
devolvendo à paciente 
os movimentos das 
pálpebras, a visão e o 
fortalecimento de braços 
e pernas. A miastenia 
ataca a placa mioneural, 
os músculos começam a 
relaxar, provoca displopia 
(visão dupla), queda da 
pálpebra (ptose pálpebra), 
alteração da tonalidade 
da voz, desânimo, disfagia 
(dificuldade para engolir), 
além de comprometimento 
da respiração.

TIMecTOMIA 
POr vIDeO curA  
MIASTeNIA

O equipamento é controlado por um anestesiologista que fornece informações valiosa e precisa à equipe 

O Monte Sinai já disponibiliza, para 
atuação no Centro Cirúrgico e nas UTIs, 
o tromboelastograma. É um equipamento 
que faz uma análise do sangue em tempo 
real, visando a imediata reposição plaque-
tária ou de plasma, detectando e agilizan-
do qualquer necessidade de ação da equi-
pe em casos de sangramentos. Ele otimiza 
a abordagem em diversos procedimentos, 
principalmente em grandes intervenções, 
como em cirurgias cardíacas. 

Embora o paciente, invariavelmente, 
faça o mapa de risco cirúrgico, no pré-
operatório, utilizando um coagulograma, 
com o objetivo de avaliar a hemostasia - a 
capacidade de coagulação do sangue -. 
existem limitações de respostas princi-
palmente no monitoramento da função 
plaquetária. Essa pode se alterar por vá-

rios fatores durante o procedimento, como 
no caso de pacientes que fazem uso de 
aspirina, anti-inflamatório ou clopidogrel, 
entre outros, e em casos de insuficiência 
renal, por exemplo. 

Durante a cirurgia, o equipamento 
é controlado pelo anestesiologista, for-
necendo à equipe informações valiosas 
e precisas  sobre a coagulação através 
de dados numéricos e gráficos. Qualquer 
hemorragia pode ser detectada com mais 
rapidez e precisão, permitindo abordagem 
pontual do problema com o paciente ainda 
em procedimento.  

O resultado da inserção do tromboe-
lastograma na atuação do Corpo Clínico, 
inclusive nas UTIs, se reflete diretamente 
no gerenciamento de risco, otimizando a 
segurança do paciente. 

centro cirúrgico 
e uTIs já utilizam 
Tromboelastograma

Em busca de melhor tratamento, a 
mais recente aquisição do Serviço de 
Hemodinâmica  foi na Cardiologia Inter-
vencionista: o ultrassom intracoronário 
i-Lab, que identifica a composição das 
placas de gordura. A caracterização do 
tecido ajuda a definir técnica e resulta-
do melhores. Outra aquisição do setor 
é o Rotablator, que desobstrui a calci-
ficação na parede da artéria coronária 
e trata a lesão calcificada com o uso de 
um micro cateter, pulverizando o tecido 

endurecido em fragmentos microscópi-
cos. O tratamento fica completo com 
cateter-balão e stent.

Já o AngioJet, outra ferramenta 
importante no tratamento das trom-
boses agudas, auxilia as equipes de ci-
rurgia endovascular. O AngioJet Ultra 
remove o trombo antes do implante do 
stent. Ele usa um sistema de controle 
que detecta automaticamente o mode-
lo do cateter e configura o console de 
acordo com seus requisitos. 

Hospital é pioneiro no interior em cirurgia de Parkinson

U
ma das equipes de Neuro-
cirurgia do Hospital Monte 
Sinai é a primeira a realizar 
em Minas Gerais, fora de 

Belo Horizonte, o procedimento que 
trata os efeitos do Parkinson, principal-
mente os tremores nas mãos. O método 
DBS (sigla em inglês para estimulação 
cerebral profunda) consiste do implante, 
no cérebro, de um neuroestimulador. O 

dispositivo dispara impulsos elétricos, 
bloqueando os estímulos nervosos que 
provocam os tremores, além de sinto-
mas como alteração postural e redução 
na iniciativa de movimentos. 

O método DBS (Deep Brain Sti-
mulation) precisa de uma estrutura 
hospitalar de última geração, pois a 
fase de planejamento exige precisão 
tecnológica e profissional. A equipe de 

neurocirurgia faz a aquisição da ima-
gem do cérebro do paciente, através 
de tomografia computadorizada. Essa 
é fundida com a imagem de resso-
nância magnética feita na véspera do 
procedimento, identificando assim, o 
local exato a ser implantado o eletrodo, 
permitindo o controle dos sintomas da 
doença de Parkinson. 

A realização do procedimento em 

Juiz de Fora representa a chance de um 
enorme avanço na qualidade de vida dos 
pacientes. E outro ponto fundamental 
é o pós-cirúrgico. A programação do 
aparelho permite muitas opções de 
estimulação dos núcleos do cérebro, 
por isso, fica difícil para o paciente 
fazer o acompanhamento, indispensá-
vel quando ele passa pela cirurgia em 
outros centros.

MéTODO DBS

Hemodinâmica investe em novas 
técnicas e busca alta tecnologia

Uma das equipes de cirurgia endo-
vascular da Hemodinâmica realizou um 
procedimento inédito e minimamente 
invasivo de um grave aneurisma toráci-
co abdominal. Para evitar a paraplegia 
do paciente, um idoso de mais de 70 
anos, portador de outras patologias, 
os cirurgiões fizeram pela primeira vez 
uma drenagem do líquor do paciente. 

A diminuição da pressão do líquor 
facilita a circulação colateral da me-
dula, evitando o comprometimento 
dos movimentos das pernas, um risco 
que o paciente poderia correr no pós-
cirúrgico. A técnica agrega benefícios 
para um melhor resultado final na 
cirurgia de aneurisma, denominada 
endoprótese da aorta, que fecha o 
aneurisma.  

ANEURISMA dE AORtA

As certificações de qua-
lidade conquistadas pelo 
Monte Sinai, ISO 9001:2008, 
Ona Nível 3 e Niaho, re-
ceberam a confirmação 
de manutenção para novo 
período. O reconhecimento, 
com revalidação anual ou 
bienal, é a garantia da me-
lhoria continuada, pois exige 
a manutenção dos padrões 
de qualidade exigida para 

a manutenção das certifi-
cações.  

A conquista do nível má-
ximo da ONA (Organização 
Nacional de Acreditação), 
ocorreu em janeiro de 2008, 
confirmando o sucesso em 
duas auditorias posterio-
res. Já a ISO 9001:2008 (In-
ternational Organization 
Standardization) e a NIAHO 
(National Integrated Ac-

creditation for Healthcare 
Organizations) foram reco-
nhecimentos recentes, de 
2010. Ambas são certifica-
ções internacionais, sendo 
a ISO pré-requisito da Niaho. 
Para as renovações, o Hos-
pital destaca o empenho da 
equipe submetida à rigorosa 
auditoria, que comprova pro-
tocolos e processos focados 
na segurança do paciente.   

Menos de um ano depois de se sub-
meter a uma embolização de mioma, 
uma mulher de 31 anos teve a chance de 
ter uma terceira gestação. Portadora de 
mioma uterino, a paciente foi submetida 
à técnica não invasiva que interrompe o 
fluxo sanguíneo das artérias que alimen-
tam o tumor (mioma). Ela já havia pas-
sado por um procedimento de retirada 
de mioma e decidiu que não enfrentaria 
outra intervenção. 

A técnica é realizada pelo radiolo-
gista intervencionista. Pela virilha, com 
anestesia local, é introduzido um cateter 
com micro-partículas esféricas que, in-
jetadas, obstruem as artérias. Durante 
o procedimento, o radiologista é guiado 
por um equipamento digital com alta 
definição de imagem. 

EMBOLIZAÇÃO dE MIOMA

O conjunto de passarelas do Monte Sinai recebeu menção honrosa do 
Prêmio ABCEM 2012 – As Melhores Obras em Aço, na categoria Obras 
Especiais. A premiação ocorreu no Congresso Latino-Americano da 
Construção Metálica (Construmetal), considerado o maior evento do setor 
na América Latina, realizado em agosto, na capital paulista. 

O ultrassom intracoronário identifica a composição das placas de gordura e define melhor técnica

Hospital Monte Sinai renova 
certificações ISO, ONA 3 e Niaho

PASSArelAS

ARqUItEtURA PREMIAdA

dobradobra


