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CONHEÇA A NOVA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
O Hospital Madre Teresa (HMT) adquiriu o novo aparelho
de Ressonância Magnética de 1.5 Tesla, Magnetom ALTEA,
da Siemens. A tecnologia é capaz de promover a
aquisição de imagens em todas as áreas do corpo
humano, como: coração, músculo esquelético e próstata,
sendo destaque nessa última. O equipamento abrange
também a especialidade de Neurorradiologia.
Com ele, será possível atender a demanda interna e
externa com mais rapidez e qualidade. O equipamento foi
adquirido com inúmeros softwares de pós-processamento
inseridos no servidor que permitem o acesso simultâneo
dos médicos aos exames. Além disso, a inteligência
artificial da nova ressonância agiliza e seleciona os
melhores

parâmetros

do

aparelho

para

adequar

a

aquisição das imagens do exame para cada tipo de
paciente.
“A

chegada

desse

equipamento

é

extremamente

importante para a instituição. Conseguiremos atender,
com mais agilidade, todos os pacientes do Hospital Madre

Benefícios
Com a nova ressonância, o paciente terá acesso a
exames de alta qualidade de imagem realizados de forma
até 50% mais rápida em um ambiente confortável. Para
aqueles que se sentem incomodados com o ruído e/ou
com a sensação de claustrofobia, o aparelho conta com
recursos

que

minimizam

significativamente

esses

impactos.
Outro grande diferencial é a capacidade da realização da
ressonância magnética de todo o corpo em um único
atendimento para os pacientes oncológicos, ou seja, o
equipamento é capaz de concentrar vários segmentos do
corpo em um só exame, representando uma evolução do
estudo em Radiologia.
“Sem dúvidas, essa aquisição representa o compromisso
com a inovação tecnológica para atendermos melhor
nossos pacientes”, finaliza a Dra. Cláudia Juliana de
Rezende

Teresa”, explica a Dra. Cláudia Juliana de Rezende,
coordenadora do Serviço de Radiologia do HMT.

Agendamentos
O

agendamento

pode

ser

realizado

pelo

site,

presencialmente ou por telefone: (31) 3339-8000/8455

Essa aquisição representa o
compromisso com a inovação
tecnológica para atendermos
melhor nossos pacientes.

Site: www.hospitalmadreteresa.org.br. O serviço funciona
de segunda a domingo (inclusive aos feriados).

Novo
aparelho
de
Ressonância
Magnética de 1.5 Tesla, Magnetom
ALTEA, da Siemens.

Inovação.
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PIONEIRISMO: O 1º ROBÔ ORTOPÉDICO MAKO DO BRASIL ESTÁ EM BELO
HORIZONTE
Com ele é possível desenvolver um plano personalizado
com base na anatomia própria de cada paciente antes
de iniciar a cirurgia.
A partir da inteligência robótica do Mako, o cirurgião
pode ter acesso a um planejamento em tecnologia 3D,
háptica (sensível ao tato) e também à análise de dados
de cada paciente. Ou seja, antes do procedimento
cirúrgico, o médico saberá exatamente todo o panorama
específico relativo ao paciente que será operado em
seguida. Sempre que necessário, ele poderá ajustar o
Mako

plano de atuação durante todo o processo.
No decorrer do procedimento, o cirurgião orienta o braço

Foi com o foco no bem-estar do paciente, resultados e
em

sempre

disponibilizar

as

melhores

soluções

tecnológicas que o Hospital Madre Teresa (HMT) adquiriu,
em 2021, o primeiro robô Mako do Brasil – especialista
em cirurgias ortopédicas. A tecnologia robótica vem
crescendo no mundo e, especialmente no país, tem se
tornado um novo aliado dos profissionais de saúde.
“Nossa equipe já realizou com maestria milhares de
artroplastias do joelho e quadril. Agora, alinhamos nossa
expertise à tecnologia robótica do Mako. Seguimos com a
característica vanguardista ao adquirir o primeiro Mako
do país”, explica o médico ortopedista especialista em
joelho do HMT, Dr. Lúcio Honório.

robótico para a preparação da articulação que receberá
a prótese para posicioná-la. Está aqui um dos grandes
diferenciais do Mako – isso porque ele trabalha para que
o osso saudável ao redor da articulação do joelho ou
quadril permaneçam íntegros. Estudos mostram que a
substituição parcial desses membros assistida pelo braço
robótico do Mako leva à maior precisão da posição do
implante

em

comparação

aos

procedimentos

convencionais.
“Estamos lidando com uma perfeita interação entre o
cirurgião e o Mako. O nosso paciente pode experienciar o
que há de mais moderno nas artroplastias de joelho e
quadril. Em outros países o sucesso nos procedimentos
alcançaram a marca de 100%”. Conosco, no Brasil, não
tem sido diferente”, comenta o Dr. Lúcio Honório.

Estamos lidando com uma
perfeita interação entre o
cirurgião e o Mako.

Entenda - Tecnologia a favor do
paciente
Com o Mako, cada procedimento cirúrgico é único. Isso
porque o robô combina importantes componentes e
dispõe de grandes diferenciais.

Tecnologia.

Médicos dos grupos de joelho e quadril são certificados para operar com
o Mako.
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Ganhos ao paciente
A cirurgia robótica é considerada a evolução dos
procedimentos

cirúrgicos,

pois

une

precisão

à

exatidão. Essa realidade tem muito a oferecer aos
pacientes que são submetidos a essa modalidade.
Menos dor e baixo consumo de analgésicos, menor
necessidade de fisioterapia hospitalar, menos corte
(maior preservação de tecidos moles e estrutura
óssea), redução do tempo de internação e rápido
retorno a vida cotidiana são somente alguns dos
benefícios da cirurgia robótica.
De acordo com dados do American Academy of
Orthopaedic Surgeons, espera-se que até 2030 as
substituições totais do joelho nos Estados Unidos
aumentem 189%. Já as artroplastias totais do
quadril podem crescer até 171%. No Brasil, a
expectativa é que essa realidade seja reproduzida.
Os especialistas já consideram as artroplastias do
quadril, por exemplo, como o procedimento da
década.
As primeiras cirurgias com o
robô Mako superaram todas
as expectativas.

Resultados
Em

dois

meses,

foram

mais

de

50

cirurgias

realizadas com êxito pelas equipes de joelho e
quadril do HMT.
As artroplastias de joelho e quadril são consideradas
duas das cirurgias mais bem-sucedidas na história da

EFICIÊNCIA;
SEGURANÇA;
PRECISÃO

ortopedia. No entanto, alguns pacientes relatam dores
e dificuldades no pós-operatório. O Mako é mais um
importante elemento para melhorar essa realidade. Ele
veio para aperfeiçoar o que já era bom. O pósoperatório, agora, possui uma nova roupagem, uma
nova realidade.
O outro importante diferencial do Mako está ligado a
perfeição no posicionamento dos componentes. Essa
assertividade

contribui

para

o

aumento

da

durabilidade das artroplastias. Cerca de 80% dos
implantes duram 20 anos. A tendência é que, com o
Mako, esse percentual e essa durabilidade sejam ainda
maiores.
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INVESTIMENTOS EM NOVAS
TECNOLOGIAS E MELHORIAS
CONTÍNUAS
O Hospital Madre Teresa (HMT) investe de forma
expressiva em importantes avanços tecnológicos,
qualidade,

segurança,

infraestrutura

e

desenvolvimento de seus colaboradores e corpo
clínico. O empenho e a cultura da instituição em
sempre buscar o caráter humanizado e vanguardista
tende

a

favorecer

e

qualificar

ainda

mais

a

Sala Híbrida.

segurança nos processos, a experiência do paciente

Kinevo 900

e

os

O serviço de Neurocirurgia do HMT, referência no

constantes investimentos, reafirmam a visão do HMT

tratamento de enfermidades tumorais e vasculares

em destacar-se pela excelência e pioneirismo na

do

saúde.

cirúrgicas.

“Nossos esforços refletem o compromisso que temos

modernos, incluindo o Sistema de Visualização

com a excelência do atendimento fornecido aos

Robótica para as cirurgias neurológicas e de coluna,

pacientes

de

o KINEVO 900 zeiss. O aparelho é considerado uma

maneira humanizada, buscando ser referência não

evolução do microscópio, uma vez que possui

somente no cuidado, mas também no pioneirismo

monitores e câmera de alta definição em 4k e

em saúde”, comenta a diretora geral, Ir. Sandra

filmagem

Zanotto.

permitindo

a

excelência

e

dos

clientes.

atendimentos.

Trabalhamos

Todos

sempre

sistema

nervoso,
Todas

em

3D

visão

ganhou

equipadas

em

sua

três
com

novas

microscópios

versão

tridimensional

salas

com

“exoscope”,
noção

de

profundidade e possibilitando melhor acesso à área

Sala Híbrida

afetada. Além disso, possui sistema de fluorescência

O investimento em uma sala híbrida coloca o

fluxo

Hospital Madre Teresa entre os grandes centros de

sanguíneos, distinguir o tecido tumoral do tecido

saúde do mundo. O equipamento Innova IGS 540 GE

saudável, possibilitando ao médico tomar decisões

Healthcare dispõe de um dos maiores campos de

assertivas e rápidas durante a cirurgia.

intraoperatória, que permite identificar a origem do
sanguíneo,

hemorragias,

microvasos

visão para aquisição de imagens em alta resolução.
Entre os inúmeros diferenciais dessa tecnologia está
a

possibilidade

convencionais

de

(cirurgia

aliar

os

aberta)

procedimentos
e

intervenções

minimamente invasivas endovasculares. Podemos
citar o implante de prótese de válvula aórtica
transcateter (TAVI) – procedimento realizado através
de um cateter que permite a substituição da valva
aórtica doente por uma nova de maneira menos
invasiva que a cirurgia convencional. Além disso, a
sala híbrida viabiliza a realização de exames e
cirurgias de alta complexidade.
Parte da equipe de Neurocirurgia do HMT junto ao Kinevo 900.

Compromisso.
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Nova Hemodinâmica

Expansão do Bloco Cirúrgico

Mais uma vez a instituição mostrou estar a frente ao

O bloco cirúrgico do Hospital Madre Teresa também

inaugurar a nova sala de Hemodinâmica que conta

recebeu investimentos com novas e versáteis salas

com o equipamento Azurion 7 da Philips, com o

cirúrgicas, o que otimizou o fluxo e dinâmica das

avançado software Clarity. A tecnologia permite

cirurgias programadas. Além disso, a instituição

realizar os procedimentos intervencionistas com

ganhou novos acessos internos, que minimizam o

mais precisão e agilidade, além de promover a

tempo

diminuição no tempo do exame em até 20%, reduzir

melhoram o fluxo no atendimento aos pacientes.

de

deslocamento

entre

os

serviços

e

a dose de radiação e contraste em até 85%, tanto
para paciente quanto para os profissionais.

Próximos investimentos
Nos próximos meses o HMT dará continuidade a
diversos outros projetos que visam a melhoria e
crescimento exponencial da instituição. Dentre eles,
podemos citar: a expansão do setor N12, que
contará com novos e modernos apartamentos. Além
disso, o Hospital apresentará em breve as novas
instalações

do

Pronto

Atendimento

que,

anteriormente, já havia sido contemplado com um
novo e tecnológico Tomógrafo. O Atendimento 24
horas ganhará uma infraestrutura mais ampla,

Nova Hemodinâmica.

moderna e acolhedora.

Mais tecnologia para a Endoscopia

As melhorias previstas não param por aí. O Hospital

O HMT adquiriu novos aparelhos para o serviço de

Madre Teresa dará início a obra de revitalização e

Endoscopia,

endoscópicos,

cobertura do hall de entrada entre a Portaria 4 e a

colonoscópios e torres de vídeo da Fujinon que

entrada da UTI 1. O projeto beneficiará os pacientes

apresentam dispositivos de imagens hiper-realistas

e colaboradores, além de viabilizar de forma ainda

possibilitando melhor visualização e detecção de

mais segura o trânsito de carros e pedestres.

possíveis pólipos ou lesões malignas, além de

De acordo com o diretor administrativo do HMT,

avaliá-las e qualificá-las com precisão. A tecnologia

Marcos Vete, o Hospital está focado na construção

disponibiliza

que

de um cuidado integral e com articulação entre os

permitem a observação dos padrões microvascular e

diversos níveis de complexidade, provendo uma

de

assistência planejada, eficiente, sustentável e que

dentre

ainda,

microssuperficie,

eles:

imagens
além

da

de

contraste

magnificação

de

imagem, que pode aumentar até 135 vezes. O setor

responda

prontamente

ainda passou a contemplar um eletrocautério de

pacientes e da sociedade. “Isso nos motiva a

alta tecnologia, para realização de procedimentos

continuar, constantemente, empenhados na busca

complexos,

do

aprimoramento

de

às

necessidades

nossos

processos

dos

e

na

aquisição de recursos cada vez mais avançados. O
Hospital Madre Teresa sempre se destacou por seu
pioneirismo,

pois

tecnológica

é

entendemos

uma

poderosa

que

a

inovação

ferramenta

que

possibilita agregar melhores resultados ao cuidado.
E o cuidar é a nossa vocação”, finaliza.

Endoscopia recebe novo parque tecnológico.
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HOSPITAL MADRE TERESA:
UMA JORNADA PARA MELHOR EXPERIÊNCIA DO PACIENTE
Ao completar, em 2021, trinta e nove anos como

tecnológica e de aperfeiçoamento do atendimento,

Hospital Geral, o Hospital Madre Teresa (HMT),

foram fatores determinantes para o reconhecimento

Instituição que é administrada pelo Instituto das

público do Hospital Madre Teresa como centro de

Pequenas

referência nas mais diversas especialidades da

Missionárias

de

Maria

Imaculada,

congregação religiosa fundada em São José dos

medicina.

Campos/São Paulo, celebra a realização da sua

Para a manutenção efetiva da assistência segura, o

missão que é "Cuidar da Saúde Integral dos Clientes

cuidado centrado e a excelência no atendimento

com Excelência e Sustentabilidade."

durante toda a jornada do paciente, o HMT conta

Durante a sua trajetória, o HMT se consolidou como

com uma comissão estratégica e multidisciplinar

Instituição de referência nacional na área da saúde.

que tem como objetivo promover continuamente a

Os pilares estratégicos norteadores para a sua

melhoria da experiência do paciente.

ascensão foram: a segurança assistencial, o cuidado

A comissão atua com foco no bem-estar do cliente

centrado e a excelência no atendimento.

em

Segurança assistencial – A agilidade e segurança no

garantindo um ambiente e processos alinhados

atendimento

como

são

fatores

essenciais

para

o

todo

o

processo

também

de

pessoas

cuidado,
preparadas

quer

seja

para

o

salvamento de vidas. Assim, o HMT conta com um

atendimento e cuidado à saúde integral (Biológica,

leque de experientes profissionais da área da saúde

Psicológica, Social, Espiritual).

altamente capacitados, além de favorecer alta

“O empenho e a cultura da Instituição em sempre

tecnologia à disposição da vida e adotar padrões de

buscar o caráter humanizado e vanguardista tende

qualidade

e

segurança

de

excelência

a favorecer e qualificar ainda mais a segurança nos

e

chancelados

processos, a experiência do paciente e a excelência

pelas Acreditações Nacional (ONA) e canadense

dos atendimentos”, comenta a vice-diretora, Ir.

(Qmentum).

Eliane Madureira.

internacionalmente

reconhecidos

Cuidado centrado – A prestação do cuidado no
Hospital Madre Teresa está pautada nos valores da
organização

que

preconiza

uma

assistência

responsiva às necessidades, cultura, crenças e
preferências

dos

seus

clientes

e

familiares.

O

hospital integra atividades de melhoria da qualidade
em suas operações diárias com o foco primário de
incluir o cliente e a família como parceiros na
prestação de serviços.
Excelência

no

atendimento

-

A

excelência

no

atendimento com uma abordagem humanizada e
acolhedora

são

características

da

identidade

peculiar de uma Instituição religiosa pautada em
valores éticos, morais e no cuidado ao próximo. A
competência profissional de seu corpo clínico que
pratica

a

medicina

de

equipe,

aliados

aos

constantes esforços de modernização e inovação

Qualidade.
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39 ANOS DE EXCELÊNCIA E COMPROMETIMENTO
O Hospital Madre Teresa (HMT) celebra 39 anos como hospital geral de alta complexidade. Entre os reconhecimentos
estão a Acreditação Qmentum Global Alliance, conferida pela Accreditation Canada e pelo Instituto Qualisa de
Gestão - IQG, a Acreditação com Excelência ONA 3 e Certificação Internacional de Serviços de Enfermagem, ambas
conferidas também pelo Instituto Qualisa de Gestão.
Além disso, a instituição possui honrarias: o Prêmio Mineiro de Qualidade (2014) faixa Ouro, o Selo de Excelência da
Unimed-BH, com nota máxima, por quatro anos consecutivos, e o prêmio destaque na Melhor Experiência do Cliente.
Com um amplo complexo hospitalar, o HMT oferece aos pacientes estrutura para atendimentos ambulatoriais,
atendimento 24 horas, com cinco especialidades de plantão (Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Neurologia e
Ortopedia), cirurgias, internações, hemodinâmica, diagnósticos laboratoriais e um tecnológico centro de diagnóstico
por imagem.
O Hospital Madre Teresa investe continuamente em tecnologia de ponta e ampliação de sua estrutura física.
Destaca-se no ano de 2021 inúmeras aquisições tecnológicas que evidenciaram ainda mais o compromisso da
instituição com sua infraestrutura, qualidade e segurança oferecida aos seus pacientes.

NOSSA VOCAÇÃO É CUIDAR DE VOCÊ!

Convênios
ABERTTA (Arcelor Mittal)

Porto Seguros

Aeronautica

Postal Saude (Correios)

Agros

Pro Social

Allians Saúde (Mondial

S.P.A. Saúde

Assistance)

Saúde Bradesco

Allianz Wordwide Care

Saúde Caixa

Amagis

Saude Petrobras

Amil / One Health

Sompo Saúde

referência em tratamentos de alta complexidade do país.

Ammp

Sul América

A instituição conta com um completo e moderno CENTRO

Ancora Seguros (Veritas)

Travel Ace Assistance

Assefaz

Unafisco

DE

Assembleia (ALMG)

Unimed BH

qualificada. Realiza exames de diversas especialidades

Banco Central (Pame)

Usisaúde (Usiminas)

médicas

Care Plus

Vale/ Pasa

capacidade resolutiva e de profissionais qualificados.

Cassi
Casu

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
IMAGEM - CDI

POR

Todos os exames em um só lugar!
O Hospital Madre Teresa é um dos principais centros de

DIAGNÓSTICO
por

meio

POR
de

IMAGEM
sistemas

e
de

equipe
imagem

altamente
de

alta

Os pacientes têm à disposição acomodações confortáveis,
Congregações

Cemig Saúde

suporte com orientações pré e pós-exames. Tudo isso com

Cnen

Associação Beneficiência Popular

reconhecida

Conab - Companhia Nacional de

Associação Civil Servas Maria Brasil

diretamente na saúde e na segurança dos nossos clientes.

Anastecimento

Associação Feminina Brasileira de

Copass

Educação e Assistnência - AFBEA

Coris Brasil

Associação Glorieux - Aglour -

CST (Arcelor Mittal Tubarão)

Congregação Dos Irmãos de Nossa

Desban

Senhora de Lourdes

Embratel / Telos

CENTRAL DE MARCAÇÃO

Casa Mãe Acolhedora

Stellantis Saúde (FCA Saúde)

DE CONSULTAS E EXAMES

Comunidade Missionária Vilarregia

Fundação Libertas

Congregação das Irmãs Dominicanas

Fundação Saúde Itaú

da Anunciata

Fundaffemg

Congregações das Servas do

Fusex

Santíssimo Sacramento

Gama Saúde

Inspetoria São João Bosco Salesiano

Geap (Geap Familia e Geap

Instituto das Religiosas Missionárias

Saude II)

de Nossa Senhora das Dores

Golden Cross

Instituto dos Missionários

IPREM/GV

Sacramentinos de Nossa Senhora

IPSEMG

Mitra - Arquidiocese de Diamantina

IPSM

Organização Educacional João XXIII -

Marinha do Brasil

Congregações das

Mediservice

Pia Sociedade Filhas de São Paulo

Multimed

(Irmãs Paulinas)

Plan Assiste Ministerio Publico do

Província Brasileira da Congregação

Distrito Federal e Territórios

da Missão

Plan Assiste Procuradoria de

Saude dos Jesuitas do Brasil

República

Sociedade de Assistência e Cultura

Plan Assite Ministério Público do

Sagrado Coração de Jesus Colégio

Trabalho

Franciscano Coração de Maria

Plan Assite Ministério Público

Sociedade de Educação Integral e de

Militar

Assistência Social Seias

Dúvidas sobre as coberturas e detalhes do seu plano?
Entre em contato com a Central de Atendimento do seu
convênio.

eficiência

do

atendimento,

(31) 3339 -8000/8455
www.hospitalmadreteresa.org.br

refletindo

