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2022 é marcado por diversas datas importantes. Neste ano,

daquela que fundou com esmero esse Hospital, nossa querida
Madre Teresa.
Toda essa história é pautada na excelência e comprometimento.
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nossa instituição comemora 40 anos como hospital geral de alta
complexidade. Comemoramos também, os 50 anos de eternidade
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Estamos prontos para continuar a escrever essa história,

DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA

avançando em tecnologia e qualidade, cumprindo a nossa
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vocação que é cuidar de você!
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ONCOLOGIA
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CIRURGIÕES PLÁSTICOS DO HOSPITAL MADRE TERESA UTILIZAM
EQUIPAMENTO INOVADOR PARA CORREÇÃO DE FLACIDEZ
O Brasil é um dos países que mais realizam cirurgias
plásticas

no

mundo,

segundo

dados

da

Sociedade

Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). Essa
especialidade, sofreu um verdadeiro “boom” no país,
principalmente nos últimos anos.
Os cirurgiões plásticos do Hospital Madre Teresa (HMT),
ambos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica (SBCP), Dr. Pedro Bersan e o Dr. Marzo Bersan,
conhecem bem essa realidade e estão preparados para
atender a alta demanda. Recentemente, os cirurgiões
adquiriram

o

Renuvion,

tecnologia

revolucionária

e

inovadora responsável por promover uma retração da
pele.
O equipamento é indicado para tratar a flacidez no
pescoço, braços, seios, abdome, coxas, joelhos, nádegas,
costas, flancos e até mesmo no rosto, dependendo do tipo
de flacidez.

Como funciona o Renuvion?
Trata-se de uma tecnologia de radiofrequência com jato
de plasma e gás hélio. Essa combinação faz com que o
equipamento promova, em fração de segundos, um
resfriamento e aquecimento da pele, gerando assim, uma
corrente

elétrica

e

térmica

que

retrai

os

tecidos,

diminuindo a flacidez em até 80%. O Renuvion possui uma
cânula, que é introduzida sob a pele flácida por meio de
um pequeno corte semelhante ao de uma lipoaspiração.
“Com o Renuvion, conseguimos retrair a pele e corrigir o
problema de flacidez, muitas vezes atrelado ao excesso
de pele, sem precisar realizar grandes procedimentos
como abdominoplastia, por exemplo. Além disso, a cicatriz
é mínima”, explica o Dr. Pedro Bersan.
De acordo com os especialistas, o efeito da pele contraída
já é perceptível imediatamente após o procedimento e o
paciente permanecerá com um estímulo de colágeno na
região trabalhada por até 1 ano.

Quem pode fazer?
A tecnologia do Renuvion é indicada a pacientes que
optam por procedimentos mais conservadores, ou seja,
com pequenas incisões e que apresentem a flacidez de
pele, leve a moderada.
Os atendimentos e procedimentos estão a todo vapor no
Hospital

Madre

Teresa.

“A

procura

está

alta.

A

expectativa é que dobre nos próximos meses”, comentam
os médicos.
Agende sua consulta com esses especialistas através dos
telefones: (31) 3339 -8000/8455

Da esquerda para a direita: Dr. Marzo Bersan e o Dr. Pedro Bersan

Inovação.
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HOSPITAL MADRE TERESA É REFERENCIADO INTERNACIONALMENTE COMO
UM DOS MELHORES HOSPITAIS DO BRASIL
Mais uma vez, o Hospital Madre Teresa (HMT) foi
referenciado como um dos melhores hospitais do Brasil.
A nomeação foi realizada pela revista norte-americana,
Newsweek.
Os critérios para a avaliação foram baseados em:
recomendações

recebidas

(médicos,

gerentes

de

hospitais e profissionais de saúde), experiência do
paciente e indicadores médicos. As classificações de
2022 foram expandidas com três novos países na lista –
Colômbia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos –
totalizando mais de 2.200 hospitais em 27 países.
Para a Diretora Geral do Hospital Madre Teresa, Ir. Neusa
Palhão,

esse

constante

pela

reconhecimento
excelência.

“É

representa
uma

a

honra

busca
sermos

Investimentos
O

Hospital

expressiva

Madre
em

Teresa

tem

importantes

investido

avanços

de

forma

tecnológicos,

qualidade, segurança, infraestrutura e desenvolvimento
de

seus

colaboradores

e

corpo

clínico.

A

cultura

inovadora da instituição favorece e tende a qualificar
ainda mais a segurança nos processos, a experiência do
paciente e a excelência dos atendimentos.
“Esse

reconhecimento

constantemente,

nos

motiva

empenhados

na

a

continuar,
busca

do

aprimoramento de nossos processos e na aquisição de
recursos cada vez mais avançados”, finaliza o Diretor
Administrativo, Marcos Vete.

reconhecidos como um dos melhores hospitais do país.

Certificações de Qualidade

Nossa instituição está focada na melhoria contínua e em

Entre os reconhecimentos do Hospital Madre Teresa

oferecer máxima qualidade na assistência integral aos

estão a Acreditação Qmentum Global Alliance, conferida

pacientes. Cuidar é a nossa vocação! ”, comenta a

pela Accreditation Canada e pelo Instituto Qualisa de

Diretora Geral.

Gestão - IQG, e a Acreditação com Excelência ONA 3,
também conferida pelo Instituto Qualisa de Gestão.

Reconhecimento.
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COORDENADOR DA RESIDÊNCIA EM ANESTESIOLOGIA E DA CLÍNICA
DA DOR DO HOSPITAL MADRE TERESA É O ATUAL PRESIDENTE DA
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE MINAS GERAIS
No dia 12 de março, o Coordenador da residência em Anestesiologia e da Clínica da Dor do Hospital Madre Teresa
(HMT), Dr. Rodrigo de Lima, tomou posse da presidência da Sociedade de Anestesiologia de Minas Gerais - (SAMG).
“Estar representando a Anestesiologia mineira numa sociedade de mais de 1.100 associados é de grande
responsabilidade. Representamos a qualidade e o bem-estar do Anestesiologista mineiro formado e em formação”,
comenta o Dr. Rodrigo de Lima.
Ele ressalta ainda que nos próximos 2 anos o foco estará em lutar pela qualidade da formação dos residentes da
categoria, fornecendo educação continuada, defesa profissional e assistência psicológica e financeira, além de
vários outros projetos que estão em discussão.

Da esquerda para a direita: Dr. Ricardo De Lucca Rodrigues, Dr. Renato Hebert
Guimarães Silva, Dra. Vanessa Patrícia do Vale Gusmão, Dr. Rodrigo de Lima, Dra.
Laura Aparecida Lacerda e Louzada, Dr. Marcelo de Paula Passos, Dr. Antônio Carlos
Aguiar Brandão e Dr. José Gilberto Soares.

+ de 150
Cirurgias realizadas
com sucesso.
Artroplastias de Joelho e Quadril com o
primeiro robô ortopédico Mako do Brasil.
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HOSPITAL MADRE TERESA FIRMA PARCERIA COM O NÚCLEO DE
EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA

Da esquerda para a direita: Ir. Eliane Madureira, Dr. Leonardo Tibúrcio, Ir. Neusa Palhão, Jacqueline
Portella, Dr. Rodrigo Versiani e Marcos Vete.

O Hospital Madre Teresa (HMT) e o Núcleo de

Para a Diretora Geral do Hospital Madre Teresa, Ir.

Excelência em Oftalmologia (NEO) firmaram no mês

Neusa Palhão, esse é mais um importante passo

de março, uma importante parceria que chega para

para a instituição. "Com essa parceria ampliamos

somar e ampliar ainda mais os serviços prestados

ainda mais a gama de atendimentos aos nossos

pelas duas instituições.

pacientes. Será possível atender com excelência
também

A partir deste mês, os pacientes do HMT, poderão

na

especialidade

de

Oftalmologia",

comenta.

contar com serviços assistenciais oftalmológicos. O
objetivo do projeto é ofertar aos pacientes do

O Diretor-Presidente do Núcleo de Excelência em

Hospital,

ambulatorial,

Oftalmologia, Dr. Rodrigo Versiani, comemora essa

consultas de rotina e suporte as outras áreas

parceria. “Começamos o ano com esse importante

médicas.

O NEO será responsável por todos os

projeto. Essa aliança representa muito da nossa

cuidados oftalmológicos dentro do HMT, oferecendo

história, focada em toda a jornada do nosso

uma jornada de cuidados com os pacientes.

paciente, e a preocupação em oferecer serviços de

assistência

oftalmológica

excelência”, conclui.

Compromisso.
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HOSPITAL MADRE TERESA INAUGURA NOVO ESPAÇO PARA O SERVIÇO
DE ONCOLOGIA
O Hospital Madre Teresa (HMT) inaugura, no próximo
mês, um espaço exclusivo para o serviço de Oncologia.
O departamento dispõe de infraestrutura de ponta e
contará com o apoio de médicos oncologistas que
atenderão a todos os tipos de câncer.
A equipe será responsável por realizar

procedimentos

como: Quimioterapia, Hormonioterapia, Terapia Alvo e
Imunoterapia, dentre outros.
Panorama
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o
Brasil deve registrar entre 2020 a 2022, cerca de 625 mil
novos casos de câncer por ano. A estimativa mostra que
o câncer de pele não melanoma deve permanecer como
o mais incidente, sendo 177 mil novos casos por ano.
Em seguida, observa-se o câncer de mama próstata,
com 66 mil casos cada; o de cólon e reto, com 41 mil
casos; o de traquéia, brônquio e pulmão, com 30 mil
casos e, estômago, com 21 mil.

GALERIA - EM FOCO
COORDENADORA DO DUPLEX SCAN É APROVADA
EM PROVA DE TÍTULO

COORDENADORA DOS MÉTODOS GRÁFICOS
DO HMT DEFENDE TESE DE DOUTORADO
Análise

Cláudia

Madeira

é

substancias

A Dra. Carla Friche realizou a prova de

vasoativas

Título

em pacientes com síndrome vasovagal

tratado

(Estudo pareado por sexo e idade) e

vascular. A médica ficou em primeiro

qualidade de vida após o diagnóstico

lugar na categoria sênior.

de resposta neurorreflexa pelo teste de

"Estou

inclinação”. Esse é o tema discutido na

resultado. Espero continuar agregando

tese
Dra.

de

antes e durante o teste de inclinação

de

doutorado

defendida

cardiologista do Hospital Madre Teresa
(HMT) Dra. Cláudia Madeira Miranda.

Métodos Gráficos do Hospital

“Com o estudo foi possível aprimorar

Madre Teresa.

ainda mais o tema e contribuir para o
da

fisiopatologia

da

sincope vasovagal e o impacto da
mesma

na

qualidade

de

vida

Dra.

Carla

Friche

é

Angiologia

que,

separadamente

muito

satisfeita

instituição

agora

da

com

é

cirurgia

com
os

esse
meus

conhecimentos", comenta.

coordenadora do serviço de

coordenadora do serviço de

conhecimento

a

pela

de

Duplex Scan

ORTOPEDISTA LANÇA NOVO SITE

dos

O médico ortopedista e especialista em

pacientes após serem submetidos ao

joelho,

Teste de Inclinação. Além disso, o

recentemente o seu site:. Acesse:

aprofundamento e visão abrangente

dreduardofroisbh.com

Dr.

Eduardo

Frois

lançou

acerca do tema, permite o HMT ser
referência no assunto”, comenta a Dra.

No

Claudia Madeira.

cirurgias

site

o

médico

robóticas,

esclarece

dúvidas sobre a saúde do joelho.
Dr. Eduardo Frois é ortopedista
e especialista em joelho

sobre

convencionais

e

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 Saúde

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

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 Brasielira 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

