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Quase 60 representantes de empresas, associações e entida-
des parceiras da Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora 
e Região foram recebidos pela diretoria do Monte Sinai para 
um café da manhã. O encontro é um importante momento de 
troca de experiências para promover os negócios e novas par-
cerias. Na oportunidade, os visitantes puderam conhecer, em 
vídeo, a trajetória de 20 anos do Hospital e visitar o Complexo.

| CHECK-UP | 
A MAMOGRAFIA ERA 
O ÚNICO EXAME, 
ENTRE MAIS DE 40 
NÃO OFERECIDO 
DENTRO DO 
MONTE SINAI. 
NÃO É MAIS
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VISITAS ILUSTRES

MONTE SINAI

A Eletrofisiologia da Hemodinâmica do Monte 
Sinai é a primeira de Minas a realizar procedimentos 
de ablação circunferencial das veias pulmonares para 
tratamento da fibrilação atrial, com uma tecnologia 
de radiofrequência nova, a radiofrequência faseada 
(Phased, em inglês) que utiliza um cateter circular. 

A fibrilação atrial é um dos tipos de arritmias car-
díacas mais comuns no mundo. E a ablação (cauteri-
zação) por cateter é o procedimento minimamente 
invasivo que, utilizando um cateter até o coração, 
elimina rotas elétricas (sinais) anormais no tecido 
cardíaco, recomendado se o paciente não responde 
à medicação. A nova técnica utiliza um cateter circu-
lar que, colocado no óstio da veia pulmonar, aplica a 
radiofrequência de maneira uniforme fazendo uma 
linha, o que diminui o número de gaps (buracos) na 
área a ser queimada, em relação à técnica anterior de 
ablação (cauterização ponto a ponto). 

Super up-grade: raios-X 
via wireless, mamógrafo 
e ressonância turbinada

O recente up-grade 
do Serviço de Imagem do 
Monte Sinai introduz um 
mamógrafo no Hospital - 
antiga reivindicação dos 
mastologistas - e confere 
tecnologia de ponta aos 
exames de radiografia e 
ressonância magnética.  

O mamógrafo den-
tro do hospital permite 
a marcação pré-cirúrgica 
de lesões mamárias não 
palpáveis e a mamografia 
das peças cirúrgicas. Já o  
novo sistema de raios-X 
incorpora a transmissão 

via wireless. A imagem é 
emitida automaticamen-
te, de alta produtividade, 
que ajuda a reduzir filas e 
agilizar resultados.

Na Ressonância Mag-
nética muda tudo: soft- 
ware, hardware e aces-
sórios. Só ficam o ímã e a 
estrutura (e sem obra de 
instalação), numa atua-
lização que moderniza a 
captação, a resolução de 
imagem, amplia técnicas, 
reduz o tempo do exame 
e atende melhor o pacien-
te hospitalizado.

A segunda edição do Intercirúrgicas que integrou o 3º 
Congresso Clínico-Cirúrgico do Hospital Monte Sinai foi um 
sucesso. Reunindo grandes nomes, inclusive em curso es-
pecial, realizado no Centro de Estudos do Hospital, o even-
to contou com palestras com grandes nomes da Medicina 
regional e nacional, além de uma série de cursos práticos, 
como o de Trauma. 

PROCEDIMENTO

HÍBRIDO INÉDITO

Uma técnica híbrida permitiu recanalizar a 
veia porta (hepática) de um paciente que 
sofre de doença rara, ductopatia portal. 
Em sala de Hemodinâmica, com suporte 
completo de centro cirúrgico, o cirurgião 
geral fez um laparotomia, expôs uma veia 

e introduziu um cateter. O radiologista 
intervencionista recanalizou e introduziu 
a prótese no local adequado, reduzindo a 
pressão no sistema biliar afetado. Isto já 
é tendência da Medicina: técnicas mistas 
como opção segura para o paciente.

RECEBEU CURSOS DO 

INTERCIRÚRGICAS 2014 

E MAIS DE 60 ENTIDADES 

LIGADAS À ADRJF. PÁGINA 6

Desestressar e reoxigenar 
para manter a eficiência

A coluna Hobby, que 
foi mantida pelo Si-
nai News durante 

vários anos ganha uma nova 
versão nos 20 anos do Mon-
te Sinai e com mais foco na 
divulgação online. Posta-
das na Fanpage do Hospi-
tal e baseadas no site, as 
histórias dos bastidores da 
carreira do corpo clínico do 
Monte Sinai contam quais 
são as alternativas que os 
médicos escolhem para sair 
da pesada rotina de consul-
tório, centro cirúrgico ou 

unidades fechadas, além da 
dura exigência de aperfei-
çoamento constante. 

Estreando a proposta 
em nova fase, a coluna es-
treou no mês do médico com 
o nome OffLine, mostrando 
a paixão pelo Aquarismo do 
neurocirurgião Marco Antô-
nio Riccio e a nova carreira 
de “chef” da médica intensi-
vista Márcia Haddad. As his-
tórias completas, você vê em 
www.hospitalmontesinai.
com.br e periodicamente no 
Facebook. 

|PHASED| 
A ALTERNÂNCIA DE 

FREQUÊNCIA DA 
CORRENTE DO NOVO 

SISTEMA PERMITE 
MAIS PRECISÃO 

AO ESPECIALISTA 
QUE ESCOLHE EM 

QUANTOS E EM 
QUAIS POLOS 

VAI ATUAR

Pioneiro em MG, cateter 
circular amplia precisão

|PRÁTICA|  E PALESTRAS DE PROFISSIONAIS DE RENOME NACIONAL 
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Destaque com 
técnicas mistas  
e pioneiras 

Ablação com cateter circular, 
TAVI por via transaórtica e técnica 
híbrida para tratar trombose por-
tal estão entre os procedimentos 
inovadores da Hemodinâmica.
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Bebê com menos de 1 kg 
passa por cirurgia de tórax 
e recebe alta da UTI Neo

Considerado de extremo baixo peso, o bebê prematuro desenvolveu 
uma insuficiência respiratória com desdobramento raro. Mas os cirurgiões 
torácicos, que já tinham atuado em caso semelhante, apontaram como úni-
ca opção de sobrevida uma cirurgia de envelopamento pulmonar, somando 
ao currículo da equpe mais um caso de sucesso. 3

Transplantes 
viram realidade 
no Monte Sinai

Equipe de TMO do Monte Sinai 
ganha autonomia com máquina 
de aférese e Serviço de Oftalmolo-
gia realiza os primeiros transplan-
tes de córnea no Hospital. 

3

INOVAÇÃO
LenSx é o terceiro de Minas 
e amplia a precisão da incisão 
na catarata refrativa. 

INOVAÇÃO
LenSx é o terceiro de Minas 
e amplia a precisão da incisão 
na catarata refrativa. 3

e introduziu um cateter. O radiologista e introduziu um cateter. O radiologista 
intervencionista recanalizou e introduziu 
a prótese no local adequado, reduzindo a 
pressão no sistema biliar afetado. Isto já 
é tendência da Medicina: técnicas mistas 
como opção segura para o paciente.

Intercirúrgicas 
2014 reúne 
grandes nomes
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S Tem crescido a cada dia a procura por agendamentos, prin-
cipalmente  de eventos científicos, no Centro de Estudos 
Monte Sinai. Completando 15 anos em setembro, ele já é 

referência para o corpo clínico e para os funcionários do Hospi-
tal como espaço de debate e aperfeiçoamento. Com a instalação 
no Centro Médico, também despertou o interesse dos condô-
minos. Seu foyer tem sido usado para jantares em encontros 
científicos ou em inaugurações, permitindo versatilidade para 
novos formatos de eventos e amplo network. Com maior pro-
cura, o setor deixou claras suas normas de funcionamento, com 
o objetivo de garantir um melhor e amplo atendimento a todos. 
Dúvidas e informações com a equipe no setor ou pelo 2104-4445.
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Expediente _ Informativo do Hospital Monte Sinai. 
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Facebook: www.facebook. / Hospital Monte Sinai Juiz de Fora.

Além de mais espaço, o exclusivo Centro Cirúrgico Oftalmológico 
do Hospital adquiriu o terceiro aparelho LenSx Laser de Minas 
Gerais. O equipamento amplia a precisão de cirurgias de catarata 
refrativa, permitindo que o cirurgião personalize a arquitetura e 
a profundidade da incisão.

DOS PRIMEIROS

DE MINAS
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Após 130 dias na UC paciente 
ganha TAVI e festa surpresa

Uma festa merecida, após 130 dias 
internada na Unidade Coronoariana, 
para a artesã Aparecida Meurer mobi-
lizou parte da equipe do Monte Sinai. 
Além de lutar pela vida, ela enfrentou 
uma contenda judicial com seu plano 
de saúde, mas saiu de coração renova-
do. A paciente passou por cirurgia mini-
mamente invasiva para troca da válvula 
aórtica, utilizando a técnica mais avan-
çadado mundo em termos de Cardiolo-
gia Estrutural, o Implante Valvar Aórtico 
Transcateter (TAVI) - que provou ser a 
única chance para ela tratar uma esteno-
se aórtica grave. 

Sem condições para a cirurgia con-
vencional, ou sequer aguardar o pro-

cedimento fora da UC, o caso é típico 
da patologia, que acomete mais de 5% 
de pacientes idoso. Como estratégia 
terapêutica, a TAVI tem evoluído de 
maneira rápida e crescente em todo o 
mundo. Além de ser o primeiro implan-
te deste tipo no Monte Sinai, foi um 
dos primeiros do país a ser feito por via 
transaórtica, onde é preciso uma inci-
são pequena no peito e acesso direto à 
aorta. Envolvendo dois cardiologistas in-
tervencionistas e um cirurgião cardíaco, 
o procedimento foi feito no Serviço de 
Hemodinâmica. O resultado foi tão bom 
que depois do implante ela recebeu alta 
em 15 dias, direto para casa e bem no dia 
do aniversário de 69 anos. 

O Monte Sinai comemora 
em 2014 (além de seus 20 
anos) uma década como 
hospital certificado pela 

Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). Mais 

que pioneirismo, já que 
foi o primeiro de Minas a 

conquistar o diferencial, o 
desafio está na continuidade 

deste reconhecimento. 
As recertificações significam 

ter política constante de 
avaliação da segurança, de 
boas práticas assistenciais, 
de manutenção do padrão 

de qualidade, que são as 
maiores vantagens 

de persistir neste foco 
de investimento.  

A recertificação da 
Acreditação Internacional 

(NIAHO) também foi outra 
vitória neste ano e partimos 

agora para novos desafios. 
O maior deles é o debate 

sobre a Governança Clínica. 
Uma tendência do setor 

hospitalar que aproxima 
o corpo clínico da gestão.

 DIRETORIA 

Uma doença rara e um procedi-
mento inovador em um bebê de me-
nos de um quilo, uniram as equipes 
de cirurgia torácica e da UTI Neona-
tal do Monte Sinai. A pequena Laura 
nasceu com 29 semanas de gestação 
e extremo baixo peso, 930g. Ela tem 
uma doença congênita, malforma-
ção adenomatóide cística pulmonar, 
que apresentou displasia broncopul-
monar de forma bolhosa, o que tor-
na a patologia ainda mais rara. Parte 
do seu pulmão tomou uma forma-
ção de cacho de uva, sem nada em 
seu conteúdo, que cresceu, pressio-
nando órgãos vitais e agravando a 
insuficiência respiratória.  

ÚNICA CHANCE
Baseada em experiência ante-

rior, a equipe de Cirurgia Torácica 
do Hospital ofereceu a única chan-
ce de vida para Laura: o envelopa-
mento pulmonar - uma sutura do 
tecido bolhoso do pulmão que o 
transforma numa área hepatizada 
e para a formação de novas bolhas. 
Preparada para uma parada cardior-
respiratória na transferência da in-
cubadora para a mesa cirúrgica, a 
atuação da equipe foi rápida e pre-
cisa. O procedimento durou menos 
de 15 minutos e Laura teve alta em 
novembro, pesando 2Kg. 

|D. APARECIDA| 
COM DIREITO A 
BOLO E BALÕES 
EM FORMATO 
DE CORAÇÃO, A 
PACIENTE, QUE 
CATIVOU A EQUIPE, 
SE EMOCIONOU

| CONFORTO | PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS JÁ FALICITAM A VIDA DE QUEM USA O COMPLEXO

UMA SÉRIE DE

CONVENIÊNCIAS

Otratamento com coagulador de 
plasma de argônio é uma op-
ção terapêutica minimamente 

invasiva, já disponível no Monte Sinai, 
para redução do diâmetro da anasto-
mose (ligação entre dois tubos)gastro-
jejunal. Indicada para pacientes subme-
tidos à cirurgia bariátrica, que tiveram 
reganho de peso,  o tratamento, com 
acompanhamento de grupo multidisci-
plinar, utiliza endoscopia digestiva, com 
medição, e coagulador de plasma de 
argônio - método de eletrocoagulação 

sem contato, no qual o gás argônio io-
nizado é conduzido por cateter. A técni-
ca produz uma redução progressiva do 
diâmetro da anastomose, com retardo 
do esvaziamento gástrico, resultando 
em sensação de saciedade precoce e 
perda de peso.

Autores do estudo deste proce-
dimento demostraram sua eficácia e 
baixo risco, com redução significativa 
do IMC e peso final próximo do menor 
peso que o paciente atingiu após a cirur-
gia original de redução de estômago.

Técnica minimamente invasiva trata 
ganho de peso pós-cirurgia bariátricaO Serviço de Anatomia Pa-

tológica do Monte Sinai encerra 
2014 com novidades. A principal 
foi a mudança da estrutura para 
o Centro Médico, com novo labo-
ratório e conforto para a equipe. 
A coleta e a congelação sofreram 
mudanças no processo, mas o 
trânsito de materiais e laudos re-
forçam a proposta de integração 
do Complexo Hospitalar, ganhan-
do em eficácia e resolutividade. 

Em termos de eficiência de 
processos, o Serviço já tinha im-
plantado a dupla checagem - todo 
laudo é validado por um segundo 
médico. Mas um estudo de um 
ano, realizado pelos patologistas, 
produziu um documento em que 
confirma dados estatísticos quan-
to a alguns dos procedimentos 
mais frequentes - caso do estudo 
relativo à punção por agulha fina 
(PAAF) de nódulos de tireoide. Di-
vidido em seis categorias, o siste-
ma estabelece a probabilidade da 
lesão ser maligna ou não e ajuda a 
determinar a conduta.

Patologia em 
novo espaço

| ESTUDO | 
TÉCNICA É EFICAZ 
NO  BYPASS 
GÁSTRICO COM 
Y-DE-ROUX, 
A CIRURGIA 
BARIÁTRICA 
MAIS COMUM NO 
MUNDO

NO CENTRO MÉDICO MONTE SINAI|PEQUENA 
GUERREIRA| 

EXTREMAMENTE GRAVE, 
LAURA ENFRENTOU 

A CIRURGIA COM 
MENOS DE UM QUILO 

E SOFREU PARADA 
CARDIORRESPIRATÓRIA.

MAS O PROCEDIMENTO 
INOVADOR FOI UM 

SUCESSO E ELA JÁ 
DEIXOU A UTI

1ª córnea
Os primeiros transplantes 
de córnea do Monte Sinai 
já foram realizados no  
novo Centro Cirúrgico 
de Oftalmologia, que 
agora ocupa duas salas 
na unidade. Os dois 
primeiros pacientes tinham 
Ceratocone e tiveram 
alta no mesmo dia. Além 
da equipe especializada, 
modernos equipamentos, 
como o Constellation e o 
OPMI Lumera, diferenciam 
o procedimento no 
Hospital, que busca ser 
referência na região.

Os primeiros transplantes 
de córnea do Monte Sinai 
já foram realizados no  
novo Centro Cirúrgico 
de Oftalmologia, que 
agora ocupa duas salas 
na unidade. Os dois 
primeiros pacientes tinham 
Ceratocone e tiveram 
alta no mesmo dia. Além 
da equipe especializada, 
modernos equipamentos, 
como o Constellation e o 
OPMI Lumera, diferenciam 
o procedimento no 
Hospital, que busca ser 
referência na região.

A equipe de Transplante de Me-
dula Óssea (TMO) do Monte 
Sinai comemora mais de uma 

dezena de primeiros casos de sucesso. 
Com demanda praticamente ininter-
rupta e crescente, já faz a coleta das 

células progenitoras do sangue perifé-
rico, através da máquina de aférese no 
próprio setor. Além de ampliar o qua-
dro de médicos especialistas, o TMO 
se prepara para credenciar os trans-
plantes alogênicos (com doadores).

Sucesso de transplantes anima equipe

Com demanda praticamente ininter-
rupta e crescente, já faz a coleta das 

Veja a história completa 
no site do Hospital.

novembro, pesando 2Kg. 

Expediente _ Informativo do Hospital Monte Sinai. Além de mais espaço, o exclusivo Centro Cirúrgico Oftalmológico UMA SÉRIE DE

MENOS DE 1 KG


