
Hospital Monte Sinai | Juiz de Fora | Setembro | 2013 | Nº 51

dobra dobra

dobra dobra

U
TI

A UTI Adulto também 
ganhou um ultrassom 

portátil para agilizar 
diagnósticos de possíveis 

complicações pelos 
próprios médicos 

assistentes, plantonistas 
e diaristas do setor. 

O aparelho amplia os 
recursos para detectar 

e minimizar o tempo 
de assistência em 

suspeitas de embolia 
pulmonar, derrame 

pleural, condições 
hemodinâmicas, por 

exemplo, além de vários 
outros problemas típicos 

ou não do paciente 
crítico. A ação não 

exclui a necessidade do 
radiologista em casos 
mais específi cos, mas 

a equipe está sendo 
treinada para utilizar 

diretamente os recursos 
da ultrassonografi a. 

REPOUSO
HEMODINÂMICA

Alta complexidade ganha 
suporte e mais segurança

O Monte Sinai é o primeiro hospital 
da região a disponibilizar equipamento 
de ultrassom na UTI Neonatal visando, 
principalmente, ampliar a segurança na 
implantação de cateter central de inser-
ção periférica (PICC). O procedimento, de 
competência de enfermeiros especializa-
dos, é indispensável para administração 
de antibióticos e nutrição parenteral em 
veia central de forma segura.

O ultrassom facilita a visualização, 

garantindo que o cateter fi que bem posi-
cionado para evitar complicações, já que 
pressupõe uso prolongado. 

A outra aplicação do equipamento é 
possibilitar aos pediatras e neonatologis-
tas realizar a ultrassonografi a point-of-
care em âmbito intra-hospitalar (uma ex-
tensão do exame clínico a beira do leito), 
visando à prevenção, triagem, diagnósti-
co, monitoração e tratamento de crianças 
em estado crítico. 

Novo Centro de Estudos
Com apenas a obra do 

auditório em andamento, 
o novo Centro de Estudos 
Monte Sinai já está com 
sua infraestrutura funcio-
nando no segundo andar 
da torre Oeste do Centro 
Médico Monte Sinai. As 
salas de reunião foram uni-
das num auditório provisó-
rio de 90 lugares,  disponi-
biliza ainda com um foyer 
para network e departa-
mento de atendimento 
aos profi ssionais da saúde. 
A estrutura administrativa 
do Centro de Estudos tam-
bém abriga a Gestão do 

Corpo Clínico, fornecendo 
apoio aos médicos que 
atuam no Hospital. 

Na Gestão, o foco é 
viabilizar tanto as relações 
médico-hospital, visando 
o crescimento científi co, 
protocolos e soluções de 
saúde para o cliente, ao 
fl uxo burocrático adequa-
do. Já os funcionários do 
Centro de Estudos cuidam 
das questões práticas da 
atuação do médico, como 
cadastro do profi ssional, 
registros diversos, como 
atualização do currículo, 
dentre outros. 
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Nos dias 18 e 19 de outubro, sob a chancela da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SPB), o Centro de Estudos rece-
be uma reciclagem para pediatras que atuam em sala de 
parto. O curso terá carga horária de 8 horas e prevê prova 
teórica e prática sobre o conteúdo fornecido, cujo princi-
pal objetivo é garantir uma assistência ideal do pediatra 
na sala de parto, dentro dos protocolos preconizados pela 
SPB e padrões internacionais que visam garantir atendi-
mento de excelência, minimizando os riscos.
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Fono para detectar disfagia.
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O setor de recuperação para pacientes da Hemodinâmica 
passa a ter estrutura semelhante à disponível nas unidades de 
tratamento intensivo. Com cinco leitos-box com monitorização 
individual, a mudança agiliza o processo e o trabalho da equipe 
e amplia a segurança e o conforto dos pacientes.

argônio
Outra novidade é o 
bisturi de argônio, que 
amplia a visibilidade do 
cirurgião, principalmente 
nos procedimentos com 
grandes áreas de ressecção 
e sangramento. Ele possui 
acessórios especiais como 
cateteres para endoscópios 
e para videolaparoscópios. 
Muito recomendado também 
nas cirurgias de oncologia, 
endoscopia e colonoscopia.

precisão
No bloco cirúrgico, estão 
disponíveis também mais 
dois geradores. Um deles é o 
Force TriadTM , uma plataforma 
que amplia a alternativa 
das potências em que o 
bisturi elétrico é utilizado. 
Ele confere mais precisão 
ao uso do LigaSureTM - outro 
instrumento cirúrgico que 
utiliza calor e pressão para 
selar permanentemente vasos 
de até 7mm de diâmetro. 
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Fono amplia 
atuação na UTI

50%
DAS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES 
PODERIAM SER EVITADAS 
COM DIAGNÓSTICO PRECOCE

Mais suporte 
para a alta 
complexidade

Mais precisão, com aquisição 
de equipamentos, upgrades e mui-
to investimento ampliam a segu-
rança das UTIs e do Centro Cirúrgi-
co, otimizando o ato médico.
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NOVO | 
CENTRO DE 

ESTUDOS JÁ 
REALIZOU 

MAIS DE 140 
SESSÕES CLÍNICAS

PICC | 
NA UTI NEONATAL 
DO HOSPITAL, 
ULTRASSOM 
AMPLIA SEGURANÇA 
DO PROCEDIMENTO
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CARDIOLOGIA MONTE SINAI

Todos os leitos da UTI Adulto pas-
saram a ser avaliados pela equipe 
de fonoaudiologia do Monte Sinai. 

Mais segurança com a detecção precoce 
da disfagia (qualquer alteração no pro-
cesso de deglutição que impeça ou difi -
culte a alimentação), o protocolo minimi-
za os riscos e complicações decorrentes 
desta alteração. Antes, as avaliações 
eram realizadas apenas se o plantonista 
ou médico assistente as solicitava.

VIDEODEGLUTOGRAMA - A fonoaudio-
logia do Monte Sinai também é pionei-
ra no uso do Videodeglutograma, con-
siderado padrão ouro, para avaliação 
das disfagias. Ele permite a análise das 
estruturas através de um estudo dinâ-
mico da deglutição, verifi cando o per-
curso do alimento desde a boca até o 
estômago. O exame é realizado por um 
técnico em radiologia e pelo fonoau-
diólogo, que avalia, pelas imagens, as 
estruturas afetadas com precisão, emi-
tindo um laudo que vai ajudar  condu-
ta terapêutica. No Monte Sinai, atende 
tanto a pacientes de qualquer setor, 
quanto externos.  
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Dois anos após sua fundação, o 
Monte Sinai já realizava cirurgias car-
díacas, somando até hoje 1.500 proce-
dimentos: de correções coronarianas, 
troca de válvulas, a cardiopatias con-
gênitas. Sempre buscando disponibi-
lizar todos os recursos e inovações, 
está atento a novos campos, caso 
das cirurgias cardíacas minimamente 
invasivas. O Hospital já tem a estru-
tura e os requisitos necessários para 

iniciar esta técnica em 2014. A moni-
torização dos procedimentos é outro 
processo bem estruturado no Monte 
Sinai, caso do ecotransesofágico in-
traoperatório, que auxilia na cirurgia 
sinalizando os problemas a serem cor-
rigidos; ou recursos como o tromboe-
lastrograma, que faz uma análise do 
sangue em tempo real, detectando e 
agilizando a ação da equipe em casos 
de sangramento. 

Simples, indolor e não invasivo, é feito até 48 
horas de vida. O Teste consiste na colocação 
do oxímetro de pulso na mão direita e num 
dos pés do bebê para leitura da saturação 
de oxigênio no sangue. Índice abaixo de 95% 

indica a possibilidade de uma cardiopatia 
congênita. Caso em que o bebê passa por 
avaliações de diagnóstico ainda no hospital 
e, se necessário, inicia o tratamento antes de 
receber alta.

TESTE DO 

CORAÇÃOZINHO

As doenças cardiovasculares lideram as 
causas de morte no mundo, sendo que 
50% poderiam ser evitadas com diagnós-

tico precoce. Os problemas cardíacos se desta-
cam e para diagnosticar e tratar com precisão 
as cardiopatias, a Cardiologia Monte Sinai reúne 
serviços de excelência, equipes de especialistas, 
tecnologia e a comodidade de oferecer tudo na 
mesma estrutura. Para atender do recém-nasci-
do ao idoso, o Hospital Monte Sinai disponibiliza 
procedimentos que vão do mais simples exame 
a técnicas muito sofi sticadas, sem deixar nada a 
desejar aos grandes centros. 

MAIS RESPEITO...

 ...mais qualidade de vida, 
mais reconhecimento. 

Isso e muito mais é o que 
deseja qualquer médico 

brasileiro, sejam os de 
padrão FIFA, que estão 
à margem da discussão 
do Revalida e têm uma 
carreira encaminhada, 

sejam os que ainda 
trilham o caminho 

acadêmico. 
Decidir ser médico é 

mais que escolher uma 
profi ssão. Qualquer 

que seja a motivação 
até ter, de fato, uma 

carreira, quem opta pela 
Medicina como meta de 

vida sabe que vai investir 
muito: muito tempo de 

faculdade, muito tempo 
de residência, vai estudar 

a vida toda e vai gastar 
mais do que recebe para 

se aperfeiçoar.  

DESDE O NASCIMENTO 
Exames no pré-natal e logo após o nascimen-

to antecipam aos bebês nascidos no Monte Sinai 
o diagnóstico de cardiopatias congênitas. O eco-
cardiograma fetal, ou ecofetal, indica anormali-
dade no bebê ainda na barriga da mãe. O exame, 
que deve ser solicitado pelo obstetra e tem co-
bertura de planos de saúde, é um ultrassom, po-
rém, feito por um cardiologista pediátrico, que 
observa especifi camente as estruturas do cora-
ção e sua funcionalidade. Cardiologista  pediátri-
cos recomendam o ecofetal às mães entre 24 e 
28 semanas de gestação. 

ECOCARDIO 
O Serviço de Ecocardiografi a 
realiza ainda o ecodoppler 
colorido, ecotransesofágico, 
ecostress farmacológico 
(diagnóstico de um futuro 
infarto), ecointraoperatório no 
centro cirúrgico, além do eco 
na Hemodinâmica, auxiliando 
o tratamento das cardiopatias 
estruturais. Todo bebê nascido na 
maternidade do Hospital passa 
pelo Teste do Coraçãozinho. E o 
Serviço de Cardiologia Pediátrica 
do Hospital disponibiliza pronto 
atendimento e UTI (Neonatal). 

PRECISÃO
Na Medicina Nuclear, a atuação vai 
do diagnóstico  à terapêutica. Na 
cardiologia, oferece diagnósticos 
muito precisos, com destaque para 
as doenças coronarianas. O Serviço 
analisa não só a estrutura do 
coração, mas o seu funcionamento, 
através a Cintilografi a de 
Perfusão Miocárdica (CPM). 
E com o exame, que verifi ca a 
intensidade do problema, o Serviço 
tornou o Monte Sinai pioneiro 
na quantifi cação miocárdica. A 
Cintilografi a garante precocidade 
e precisão, dando ao cardiologista 
condições de indicar a cirurgia ou 
o tratamento mais apropriado. 
O CPM tem sido muito usado 
no diagnóstico em mulheres, pois 
muitas apresentam resultado falso-
positivo no eletrocardiograma. 
Os cardiologistas alertam ainda 
para o crescimento do número de 
mulheres cardiopatas.

CHECK-UP
EXECUTIVO

UTI EXCLUSIVA
A Unidade Coronariana exclusiva, 
a única com esta condição na região, 
garante a posição do Hospital 
como referência também em 
Cardiologia Intensiva. Ela introduziu 
um novo padrão de humanização 
na internação, com mais espaço 
em cada leito, privacidade e novos 
protocolos específi cos para o 
tratamento de pacientes submetidos 
à cirurgia cardíaca, procedimentos 
de eletrofi siologia e cardiologia 
intervencionista. A UC recebe ainda 
as emergências cardiológicas do 
pronto-atendimento do Monte Sinai 
ou de outras unidades do 
Hospital, e pacientes transferidos 
de outras instituições da região. 
Com trabalho multiprofi ssional, 
conta com cardiologistas 
intensivistas, fi sioterapeutas, 
enfermeiros, nutricionistas, 
psicólogos e fonoaudiólogos. 

CIRURGIA CARDÍACA

Prevenção é a maneira ideal de detectar 
precocemente doenças cardíacas. No Monte 
Sinai, o Check-up Executivo, um pacote 
completo que realiza mais de 30 exames 
que faz uma avaliação geral da saúde, é 

recomendado especialmente a quem tem 
histórico familiar de doença genética. É 
feito em 4 horas e um relatório completo, 
repassado pelo cardiologista, é entregue em 
poucos dias.

ECOFETAL | 
PARA AVALIAR 
AS ESTRUTURAS 
DO CORAÇÃO, 
TÃO ESSENCIAL 
QUANTO OS 
ULTRASSONS 
PRÉ-NATAIS
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Monte Sinai é referência em prevenção, 
diagnóstico e tratamentos de

 A principal cardiopatia ainda é o 
infarto. Após o atendimento no setor 
de Emergência do Monte Sinai, que 
tem plantão de Cardiologia 24 horas, 
o paciente é encaminhado ao Serviço 
de Hemodinâmica. Além dos procedi-
mentos pelos quais é mais conhecido, 
cateterismo e implante de Stents em 
angioplastias, o Serviço está focado 
na correção estrutural do coração, 
tratando cardiopatias congênitas, ar-
ritmias e problemas nas válvulas car-
díacas. Com equipamentos de última 

geração, cardiologistas intervencio-
nistas e eletrofi siologistas trabalham 
com baixo risco cirúrgico, utilizando-
se dos procedimentos minimamente 
invasivos, todos conduzidos por ca-
teter, com incisão de poucos milíme-
tros. 

   Com o aumento da expectativa 
de vida, muitos idosos precisam de 
algum tipo de intervenção. Porém, 
cerca de 30% de idosos não têm condi-
ções clínicas de se submeter à cirurgia 
de grande porte. Uma alternativa é a 

implantação da válvula aórtica (téc-
nica conhecida como TAVI), inserida 
por cateter, pela virilha, dentro da 
válvula doente. 

   E em breve, o stent bioabsorví-
vel, estará entre as muitas novidades 
da Hemodinâmica. Que, no Monte 
Sinai, investe na segurança do profi s-
sional e do paciente, com ultrassom 
intracoronariano, equipamentos fo-
cados nas arritmias (Carto e Ensite) 
e de reconstrução tridimensional de 
imagem com tomografi a. 

 TRATAMENTOS EM CONSTANTE EVOLUÇÃO
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E além da patrulha 
político-social que fez 
crescer os debates em 
torno do “ser médico”, há 
as discussões em torno da 
saúde suplementar. Que 
médico, hoje, não tem que 
se desdobrar entre quatro 
a cinco funções, empregos 
(públicos e privados) ou 
locais de trabalho, mesmo 
depois de se estabilizar 
na carreira? Ele quer dar 
uma vida digna a sua 
família e ainda continuar 
se aperfeiçoando sem ser 
tachado por qualquer 
adjetivo que, em outras 
ocupações, seriam 
sinônimo de sucesso 
profi ssional. O hospital é o 
local onde todo o debate 
e o empenho na formação 
se traduzem em prática; 
onde ter condições de 
atuação dignas, recursos 
e apoio é o que garante 
resultado e sucesso ao 
ato médico. Por isso, e 
por ser uma instituição 
feita por médicos (não por 
políticos ou executivos), o 
Monte Sinai se solidariza 
com a defesa da profi ssão 
e deste profi ssional. 
Que este 18 de outubro 
não seja só uma data 
para belas frases de 
agradecimento. Que seja 
um marco na luta pela 
dignidade do médico.
 A DIRETORIA
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