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HOSPITAL MADRE TERESA ADQUIRE O MAIS MODERNO
SISTEMA CIRÚRGICO ROBÓTICO: O ROBÔ DA VINCI

Há quase 40 anos o Hospital Madre Teresa (HMT)

trabalha para que os melhores tratamentos e

tecnologias cheguem aos seus pacientes – a

cirurgia robótica é uma delas. Neste ano, a

instituição adquiriu o robô Da Vinci – inteligência

utilizada em uma gama de procedimentos

cirúrgicos, dentro de especialidades como: Cirurgia

Bariátrica, Cabeça e Pescoço, Coloproctologia,

Cirurgia Geral, Ginecologia, Torácica, Urologia,

dentre outras.

A plataforma robótica é reconhecida mundialmente

por sua eficácia e segurança, graças às tecnologias

capazes de realizar procedimentos complexos com

mais segurança e assertividade – visão 3D em alta

definição que garante a equipe médica um olhar

privilegiado da área cirúrgica, além dos

instrumentos de alta precisão e impactantes

tecnologias de reprodução de imagem.
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Todo esse aparato, possibilita ao médico realizar,

de forma menos invasiva e com menor número de

incisões, cirurgias consideradas convencionais e

complexas. Ou seja, a cirurgia com o Da Vinci

representa para o paciente inúmeros ganhos como:

pós-operatório mais tranquilo, menor chance de

sangramento, menor tempo de internação, além de

uma recuperação e cicatrização mais rápida e

menor chance de complicação pós-operatória.

“A chegada do Da Vinci representa mais um grande

salto tecnológico da nossa instituição. Não temos

dúvidas que a eficiência do robô será somada a

expertise de nossas equipes que, há quase 40 anos,

realizam, com maestria, inúmeros procedimentos

altamente complexos. É uma grande conquista para

todos nós”, comenta a Diretora Geral do Hospital

Madre Teresa, Ir. Neusa Palhão.
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O robô

O Da Vinci dispõe de três módulos, são eles: o

console (painel de instrumentos) util izado pelo

cirurgião em posição principal, o suporte para

câmera, os braços robóticos, que são comandados

pelo médico, e ainda um equipamento para

visualização de imagens em altíssima resolução.

Além da parte física, o Da Vinci, conta ainda com

um complexo e completo sistema de proteção que

dispõe de mecanismos que garantem ainda mais

segurança ao paciente e a equipe médica. O Filtro

de Tremor, por exemplo, faz com que movimentos

indesejados e bruscos, realizados pelo cirurgião,

não sejam reproduzidos pelo robô, garantindo

maior precisão.

Outro grande diferencial está nos instrumentais de

ponta do Da Vinci que possuem configuração pré-

definida sobre o limite de força a ser util izado em

cada tecido. Essa configuração não pode ser

alterada e não depende da força aplicada pelo

cirurgião. O sensor de presença também é ponto

chave nessa tecnologia disponível no HMT. Isso

porque o robô possui sensor que detecta a presença

do médico em seu console, ou seja, sem o cirurgião

posicionado, nenhum movimento acontecerá,

impedindo que os instrumentos se mexam por

acidente e sem que o médico os esteja visualizando.

De acordo com o urologista, Dr. Paulo Arantes, “a

plataforma Da Vinci chega ao Hospital Madre

Teresa para ser util izada por um corpo clínico que

já possui grande expertise em cirurgia robótica.

Além da equipe cirúrgica altamente especializada, o

suporte recebido pelas equipes de enfermagem,

intensivistas e anestesia de alta capacidade

técnica, faz com que os resultados a serem

atingidos sejam os melhores possíveis. O Da Vinci

vem realmente para complementar todo o serviço

cirúrgico do Hospital Madre Teresa, chegando em

tempo oportuno a uma equipe madura e experiente

nas mais diversas especialidades”.

Inovação.



HOSPITAL MADRE TERESA PROMOVE SIMPÓSIO DE ONCOLOGIA E
CIRURGIA ROBÓTICA
Foi promovido no dia 29 de outubro o Simpósio de

Oncologia e Cirurgia Robótica do Hospital Madre

Teresa – HMT. O evento contou com a participação

de acadêmicos, residentes, experts locais e médicos

das equipes de urologia, oncologia, ortopedia,

cirurgia geral, cirurgia torácica, ginecologia,

coloproctologia, dentre outras equipes do HMT.

O objetivo do encontro foi de disseminar o

conhecimento acerca da tecnologia robótica, bem

como discursar sobre os inúmeros casos clínicos

apresentados por cada especialidade nas salas

individuais. 

O Simpósio veio ao encontro da atual realidade do

HMT que, em 2021 adquiriu o robô ortopédico Mako

e, neste ano, adquiriu o robô Da Vinci – inteligência

utilizada em uma gama de procedimentos

cirúrgicos, dentro de diversas especialidades.

“O evento teve uma finalidade científica na

divulgação do conhecimento contemporâneo ligado

ao tratamento cirúrgico de afecções oncológicas

nas áreas de cirurgia torácica, geral, do aparelho

digestivo, oncológicas, urológicas e ginecológicas.

Obtivemos ricas discussões acerca das novidades

dos últimos meses apresentadas pelo hospital: novo

espaço para a oncologia e a chegada do Mako e do

Da Vinci”, comenta o cirurgião geral especialista em

robótica, Dr. Fernando Augusto.
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incisões menores

pós-operatório mais tranquilo

menor chance de sangramento

menor tempo de internação

recuperação e cicatrização mais

rápida

menos chances de complicações

pós-operatórias.

Benefícios da Cirurgia Robótica
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No dia 15 de setembro, o diretor administrativo do

Hospital Madre Teresa (HMT), Marcos Vete, participou

como palestrante do “Seminário Associação Nacional de

Hospitais Privados (Anahp): iniciativas práticas para a

sustentabilidade na saúde”. 

O encontro foi promovido pela rede Mater Dei de Saúde,

em parceria com a Anahp e reuniu profissionais de vários

segmentos da saúde.

Na ocasião, o diretor administrativo do HMT, juntamente

com o presidente do Hospital Albert Sabin, Célio Chagas,

o gerente de serviços de atenção primária do H. Israelita

Albert Einstein, Eduardo Segalla e o gerente de atenção

primaria e cuidados complementares da Fundação São

Francisco Xavier, Nicolas Carvalho, discutiram sobre o

tema “O papel da atenção primária para a

sustentabilidade do sistema de saúde”.
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Marcos Vete falou do cenário atual, reforçando a

importância da atenção primária como um modelo

importante e sustentável para o sistema de saúde, na

medida em que através deles é possível reduzir a

utilização desnecessária de recursos; repetição de

intervenções e, principalmente, mudar o foco da doença

para saúde.

Ele apontou alguns desafios e compartilhou experiências

concluindo que a saúde é uma construção social e

cultural: produto da história, da política, da cultura, da

ciência, educação e recursos de um país. E, portanto,

promover as mudanças necessárias para a

sustentabilidade desse sistema implica em um movimento

sociocultural, representando um desafio empresarial e de

gestão. Segundo o diretor administrativo, nessa nova

forma de pensar e promover a saúde, é imprescindível a

cooperação e a disposição de todos em aprender uns com

os outros. 

Cirurgias realizadas 
com sucesso.
Artroplastias de Joelho e Quadril com o
primeiro robô ortopédico Mako do Brasil.

+ de 300
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Compromisso.

Na tarde do dia 15 de setembro, o Hospital Madre Teresa

(HMT) recebeu a ilustre visita do Ministro da Saúde, Dr.

Marcelo Queiroga. Ele veio acompanhado da Secretária

de Atenção Especializada à Saúde, Maíra Botelho e de sua

comitiva.

O Ministro foi recebido pelas Irmãs Pequenas Missionárias

de Maria Imaculada, pelos Diretores, Médicos e

Colaboradores do HMT. Na ocasião, ele reuniu-se primeiro

com a Diretoria para conhecer mais sobre a instituição

fundada pela Venerável Madre Maria Teresa de Jesus

Eucarístico. Além dos diretores do Hospital Madre Teresa,

estiveram presentes na reunião de apresentação o diretor

técnico, Dr. Luiz Cláudio Moreira Lima, o coordenador da

Hemodinâmica, Dr. Marcos Antônio Marino, a

coordenadora da Qualidade, Waldirene Lopes e a gestora

de contratos da Secretaria Municipal de Saúde, Dra.

Zoraia Rocha Magalhães. 

Em seguida o Ministro da Saúde, juntamente com a sua

equipe percorreu o Hospital para conhecer alguns

serviços. Dr. Marcelo Queiroga, que também é

cardiologista, visitou o Bloco Cirúrgico para conhecer as

instalações, a nova sala de cirurgia robótica, o

departamento de Hemodinâmica e Medicina

Intervencionista, dentre outros.
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Para finalizar, foi realizado um coffee break no Centro de

Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa (CDEP). Na ocasião, a

Diretora Geral do Hospital Madre Teresa, Ir. Neusa Palhão,

acompanhada das Pequenas Missionárias de Maria

Imaculada agradeceu ao Ministro pela presença e passou

a palavra para ele – que agradeceu por ter sido tão bem

recebido. Ele falou um pouco sobre o atual cenário da

saúde no país e reforçou a importância de cada

profissional de saúde nas instituições. Ao final do evento,

os médicos e demais colaboradores convidados, puderam

tirar fotos e conversar com o Ministro.



SERVIÇO HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO
HMT REALIZA PROCEDIMENTO RARO

O Heart Team dos serviços de Cardiologia, Hemodinâmica

– Cardiologia Intervencionista e Cirurgia cardiovascular

do Hospital Madre Teresa (HMT), realizou em outubro, um

procedimento conhecido como Tavi-in-Tavi. 

Trata-se de uma técnica que consiste em implantar

valvas aórticas transcateter (TAVI) dentro de outra TAVI.

Esse pode ter sido o primeiro procedimento deste tipo

realizado no Estado.

De acordo com o coordenador do serviço, Dr. Marcos

Marino, a realização desse procedimento é considerado

raro e reforça a expertise da equipe. 

“O resultado positivo foi imediato. Corrigimos a ruptura

do implante – chamada de insuficiência aórtica aguda e o

paciente está evoluindo muito bem”, explica.

O que é TAVI?

A TAVI é um procedimento minimamente invasivo

realizado através de um cateter que permite a

substituição da valva aórtica doente, regulando a

passagem do sangue do coração.

Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista

do HMT.
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O Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia

Intervencionista do Hospital Madre Teresa, coordenado

pelo Dr. Marcos Marino, é formado por renomados

cardiologistas intervencionistas, eletrofisiologistas e

neuroradiologistas. O serviço iniciou suas atividades na

década de 90 e, desde então, tem alcançado expressivo

progresso no tratamento endovascular de diversas

cardiopatias e tratamento do Acidente Vascular Cerebral

(AVC). 

A especialidade é responsável por realizar diversos

procedimentos, tais como: cateterismos cardíacos, infarto

agudo do miocárdio, angioplastias coronarianas,

carotídeas e de ramo intracraniano, estudos

eletrofisiológicos, implante de stents cardíaco e

intracraniano, angiografias, embolizações, trombectomia.

Nesse contexto, é possível destacar o implante de prótese

valvar aórtica (TAVI), procedimento pelo qual o Hospital é

pioneiro no estado de Minas Gerais e referência nacional

com seu Heart Team. Em 2020, o Hospital Madre Teresa

inaugurou a nova sala de Hemodinâmica. 

O espaço conta com tecnologia de ponta do equipamento

Azurion 7 e do avançado software Clarity. A tecnologia

permite realizar os procedimentos intervencionistas com

mais precisão e agilidade, além de promover a diminuição

no tempo do exame em até 20%, reduzir a dose de

radiação e contraste em até 85%, tanto para paciente

quanto para a equipe.
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HOSPITAL MADRE TERESA COMEMORA UM ANO DO 1º ROBÔ
ORTOPÉDICO MAKO DO BRASIL

Próximo de completar 40 anos, o Hospital Madre Teresa

(HMT) celebra o primeiro ano da chegada do 1º robô

ortopédico Mako do Brasil.  O HMT foi a primeira

instituição do país a adquirir a tecnologia e realizou a

primeira cirurgia em 8 de setembro de 2021. 

Neste primeiro ano foram realizadas com excelência mais

de 300 cirurgias de joelho e quadril com o robô – um

marco que a equipe de Ortopedia comemora, pois trata-

se de um procedimento único, que conta com o que há de

mais moderno no mundo em cirurgias ortopédicas. Isso

porque o Mako combina importantes componentes e

dispõe de grandes diferenciais, possibilitando desenvolver

um plano personalizado com base na anatomia própria de

cada paciente antes de iniciar a cirurgia.

A partir da inteligência robótica, 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 e,

sempre que necessário, ele poderá ajustar o plano de

atuação durante todo o processo.

O primeiro paciente operado do quadril ,  no Hospital

Madre Teresa com a tecnologia, Fernando Fonseca, de 43

anos, relata que sofreu por 5 anos com necrose da

cabeça do fêmur. “Antes de operar eu sentia muitas dores

para realizar atividades simples, como andar. Hoje, um

ano após a cirurgia, eu tenho uma vida normal, sem dores

e faço tudo o que eu não conseguia fazer antes. A minha

vida se transformou, viver sem dor é a coisa mais

maravilhosa que existe”, diz.

O ortopedista do HMT, Dr. Lincoln Paiva Costa, foi o

cirurgião que operou Fernando. Para ele, o robô é um

grande aliado na colocação das próteses de joelho e

quadril ,  pois oferece mais precisão para a realização da

cirurgia. Por meio da versão 4.0 do software Mako, o qual

o Hospital Madre Teresa foi o primeiro a util izar no Brasil,

o médico tem acesso à informações adicionais para as

cirurgias de quadril .  
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“Com ele é possível avaliar como o balanço espino pélvico

(ponto de equilíbrio entre o quadril e a pelve) interfere no

posicionamento dos componentes da prótese com o

paciente na posição sentada e em pé proporcionando a

colocação da prótese de quadril em uma posição ainda

melhor. Além dessa avaliação dinâmica também é

possível simular os movimentos do quadril do paciente

antes da realização da cirurgia permitindo qualquer

correção imediatamente”, explica.
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO HMT

O Hospital Madre Teresa é um dos maiores centros de

ortopedia do país, com relevante expressão na área de

artroscopia das diversas articulações com experiência

de quase 30 anos. O ortopedista do Hospital Madre

Teresa, especialista em joelho, Dr. Eduardo Frois,

conta que quando nasceu a ideia de trazer a cirurgia

robótica para a instituição, o objetivo era somar

tecnologia à qualidade dos médicos e às cirurgias

tradicionais já realizadas no Hospital.

Para ele, o sucesso deste primeiro ano de Mako é

resultado de um trabalho multidisciplinar contínuo de

toda a equipe do HMT. “Desde 2018 iniciamos um

estudo e criamos um fluxo de assistência completa e

atendimento integral ao paciente robótico envolvendo

as equipes: médicas, internação, hotelaria, nutrição,

enfermagem, fisioterapia”, descreve. 

A instituição realiza cerca de 600 artroplastias de

joelho e quadril por ano e atualmente a cirurgia

robótica representa cerca de 20% da taxa total de

cirurgias. O serviço possui especialistas em todas as

áreas de atuação da ortopedia direcionada ao adulto.

INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS RECEBE MEDALHA MÉRITO
DA PAZ PAPA JOÃO PAULO II

O Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada

(IPMMI) foi agraciado em setembro, na Câmara Municipal

de São José dos Campos, com a medalha Mérito da Paz

Papa João Paulo II .  

A Medalha é uma honraria do Legislativo da cidade às

instituições e pessoas que se destacaram pelo trabalho e

ações relacionadas à paz. A Madre Geral da Congregação,

Irmã Vilma Marlene recebeu a honraria das mãos do

vereador Dr. José Cláudio Barbosa, autor do projeto de

concessão da medalha. 

Ela agradeceu à Câmara Municipal, em especial ao

vereador Dr. José Cláudio, pela linda homenagem e a

todos os convidados presentes. “Agradeço também aos

médicos e colaboradores que doam suas vidas

escrevendo uma história de dedicação e serviço.

Desejamos continuar cuidando dos doentes com amor

como o próprio Cristo nos ensinou: Tudo o que fizestes

aos mais necessitados, terá feito a mim”, disse Madre

Vilma. 

O vereador Dr. José Cláudio, que atuou por quatro anos

como diretor técnico do Hospital Pio XII, destacou seu

orgulho de fazer parte da história do Instituto das

Pequenas Missionárias. “Para mim, é um prazer enorme

fazer essa homenagem. 

A Congregação tem grande importância na vida de todos

nós e na minha vida. Devemos dar mais valor às obras de

Deus”, ressaltou.
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A sessão solene contou com a participação do Coral das
Irmãs Pequenas Missionárias e da Orquestra Sinfônica
Comunitária de São José dos Campos. Em um momento
especial, Madre Vilma Marlene, Irmã Vera Letícia e Irmã
Ivonete Ribeiro do Amaral entraram no plenário
carregando a bandeira da Congregação ao som do hino
entoado pelas Irmãs.

Coral da Irmãs e Orquestra Sinfônica Estiveram presentes no evento a Diretora Geral do

Hospital Madre Teresa (HMT), Ir. Neusa Palhão, o Diretor

Administrativo do HMT, Sr. Marcos Vete; O Conselho Geral

da Congregação das Pequenas Missionárias: Ir. Sandra

Pedrinha Zanotto (Vigária Geral), Ir. Ivonete Ribeiro do

Amaral, Ir. Silvia Helena de Souza e Ir. Adriana Torquato e

religiosas da Congregação; Dra. Margarete Carlos da

Silvia Correia, secretária municipal de Saúde de São José

dos Campos, representando o prefeito Anderson Farias;

deputado federal Eduardo Cury; Amauri Barbosa Toledo,

secretário dos Direitos à Pessoa com Deficiência e Idoso

de Caraguatatuba, representando o prefeito Aguilar

Júnior; Robertinho da Padaria, presidente da Câmara

Municipal de São José dos Campos; vereadores Juliana

Fraga, Dulce Rita, Júnior da Farmácia e Fernando Petiti ;

Fábio Carvalho (Diretor técnico do Departamento Regional

de Saúde, representando a diretora da DRS XVII, Nádia

Maria Magalhães Meireles), Luiz Cláudio Morais (Diretor

técnico do Departamento Regional de Saúde), Dan Iuri dos

Santos Cabreira (diretor do Hospital Antoninho da Rocha

Marmo), Daniel Rodrigues Ferreira (Diretor do Hospital

Antoninho), Everton Marcos de Oliveira (Diretor do

Hospital Pio XII) e Silvio Rabelo (Gerente Assistencial da

Casa de Saúde Stella Maris).

HOSPITAL MADRE TERESA PROMOVE TORNEIO DE TÊNIS PARA O
CORPO CLÍNICO

Em um final de semana incrível, médicos de diversas

especialidades do Hospital Madre Teresa (HMT) se

reuniram para disputar nos dias 26, 27 e 28 de agosto

o “Torneio de Tênis do HMT – Edição de 2022”. Os jogos

aconteceram nas quadras da Casalechi Tennis, no

bairro São Bento. Foi um momento de descontração e

muitos games. E que games!

O evento foi organizado pela Diretoria do Hospital

Madre Teresa e contou com o apoio da Consultora do

Relacionamento Médico, Jacqueline Abrantes, do

Coordenador do setor de Comunicação e Marketing,

Guilherme Domingos da Casalechi Tennis e da

comissão médica formada pelos médicos: Dr. Nilson

Amaral (Coordenador da Cirurgia Torácica), Dr.

Francisco Tadeu da Mota Albuquerque (Coordenador

da Anestesiologia), Dr. Luiz Cláudio Moreira Lima

(Diretor Técnico) e Dr. Carlos César Vassalo

(ortopedista).

Segundo Jacqueline Abrantes, o objetivo do evento foi

favorecer um momento para a confraternização dos

profissionais médicos e suas famílias, concomitante ao

estímulo à adoção de uma prática saudável que

associa a marca, Hospital Madre Teresa, a aspectos

como liderança e o diferencial do trabalho em equipe

na superação e conquistas.

Assim, o torneio foi uma grande oportunidade de

conhecer novos colegas, e reencontrar antigos amigos

e interação entre as famílias desses profissionais. Os

serviços de Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia

Cardiovascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica,

Clínica da Dor, Ecocardiografia, Eletrofisiologia,

Geriatria, Neurocirurgia, Ortopedia e Urologia foram

algumas das especialidades presentes e que

disputaram no torneio.



A entrega dos troféus foi realizada pelo Diretor

Administrativo, Marcos Vete, pela Diretora Geral, Ir.

Neusa Palhão e pela Vice-Diretora Ir. Eliane Madureira. 

O vencedor da edição de 2021, Dr. Nilson Amaral fez

um discurso de agradecimento ao Hospital Madre

Teresa, a Casalechi Tennis e todos àqueles que, de

alguma forma, se empenharam para que o torneio

fosse um sucesso. 

Além disso, o médico também prestou diversas

homenagens: as Irmãs Pequenas Missionárias de Maria

Imaculada, ao diretor administrativo do HMT, aos

profissionais Jacqueline Abrantes e aos médicos, Dr.

Francisco Albuquerque e ao Dr. Luiz Cláudio Lima.

“Desta vez eu destacaria os jogos das duplas

femininas, a imagem da nossa Diretora Geral, Ir.

Neusa, vestindo a nossa linda camisa do torneio (ficou

muito elegante!) e a final eletrizante do torneio,

sobretudo, entre os dois finalistas do ano passado, Dr.

Alexandre e Dr. Daniel. Neste ano, o prêmio foi para o

Dr. Daniel e Dr. Guilherme.  

Parabéns aos vencedores! Meus aplausos a todos! ”,

finaliza o Dr. Nilson Amaral. O Torneio foi encerrado

com um almoço especial, celebrando o encontro dos

médicos e suas famílias.

A novidade dessa edição foi a inclusão da disputa na

modalidade feminina que contou com a participação

de médicas do hospital, suas irmãs e cônjuges dos

médicos.

No total participaram 24 tenistas na modalidade

masculina e 6 tenistas na modalidade feminina. O

formato da disputa foi de duplas equilibradas por

sorteio. A grande final aconteceu no domingo, dia

28/08/22 com as vitórias na chave feminina de Renata

Nicoliello M. Albuquerque e Giselle Giffoni. As vices

campeãs foram Dra. Paula Alves S. A. Gabriel e

Carolina Píramo Mourão.

Já na chave masculina os campeões foram Dr. Daniel

Soares Souza e Dr. Guilherme Gontijo Soares e os vice-

campeões Dr. Alexandre Andrade Leite e Dr. Rodrigo

Capuano de R. Carneiro. A final masculina teve um

toque inusitado. Dr. Alexandre Leite que compôs a

dupla campeã de 2021 e Dr. Daniel Souza que ficou

como vice-campeão naquele ano, se encontraram

novamente na quadra. Foi emocionante!!

“Foi um final de semana festivo, a vitória após grandes

jogos nos trouxe muita alegria. Grande satisfação por

esse encontro com colegas e seus familiares, fora do

ambiente de trabalho. É gratificante ver o quanto o

Hospital Madre Teresa está representado por nobres

pessoas”, comenta o Dr. Guilherme Gontijo.

Já para o Dr. Daniel Sousa, o momento foi também de

gratidão. “Gostaria de agradecer ao Hospital Madre

Teresa pela organização impecável do evento e por ter

proporcionado aos médicos do hospital, além de um

momento de competição, também um momento de

socialização entre os médicos. A vitória foi suada, com

adversários muito qualificados. Estamos muito felizes!

”, finaliza o médico.



ABERTTA (Arcelor Mittal)

Aeronautica

Agros

Allians Saúde (Mondial

Assistance)

Allianz Wordwide Care

Amagis

Amil / One Health

Ammp Saúde

Ancora Seguros (Veritas)

Assefaz

Assembleia (ALMG)

Banco Central

Care Plus

Cassi

Casu

Cemig Saúde 

Cnen

Conab - Companhia Nacional de

Anastecimento

Copass

Coris Brasil

CST (Arcelor Mittal Tubarão)

Desban

Embratel / Telos

Stellantis Saúde (FCA Saúde) 

Fundação Libertas 

Fundação Saúde Itaú 

Fundaffemg

Fusex

Gama Saúde

Geap (Geap Familia e Geap

Saude II)

Golden Cross

IPREM/GV

IPSEMG

IPSM

Marinha do Brasil

Mediservice

Multimed

Plan Assiste Ministerio Publico do

Distrito Federal e Territórios

Plan Assiste Procuradoria de

República

Plan Assite Ministério Público do

Trabalho

Plan Assite Ministério Público

Militar

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

Associação Beneficiência Popular

Associação Civil Servas Maria Brasil

Associação Feminina Brasileira de

Educação e Assistnência - AFBEA

Associação Glorieux _ Aglour _

Congregação Dos Irmãos de Nossa

Senhora de Lourdes

Casa Mãe Acolhedora

Comunidade Missionária Vilarregia

Congregação das Irmãs Dominicanas

da Anunciata

Congregações das Servas do

Santíssimo Sacramento

Inspetoria São João Bosco Salesiano

Instituto das Religiosas Missionárias

de Nossa Senhora das Dores

Instituto dos Missionários

Sacramentinos de Nossa Senhora

Mitra - Arquidiocese de Diamantina

Organização Educacional João XXIII -

Congregações das

Pia Sociedade Filhas de São Paulo

(Irmãs Paulinas)

Província Brasielira da Congregação

da Missão

Saude dos Jesuitas do Brasil

Sociedade de Assistência e Cultura

Sagrado Coração de Jesus Colégio

Franciscano Coração de Maria

Sociedade de Educação Integral e de

Assistência Social Seias

Congregações

Porto Seguros

Postal Saude (Correios)

Pro Social

S.P.A. Saúde

Saúde Bradesco

Saúde Caixa

Saude Petrobras

Sompo Saúde

Sul América

Travel Ace Assistance

Unafisco

Unimed BH

Usisaúde (Usiminas)

Vale/ Pasa

Convênios

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM - CDI

O Hospital Madre Teresa é um dos principais centros de

referência em tratamentos de alta complexidade do país. 

A instituição conta com um completo e moderno CENTRO

DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM e equipe altamente

qualificada. Realiza exames de diversas especialidades

médicas por meio de sistemas de imagem de alta

capacidade resolutiva e de profissionais qualificados. 

Os pacientes têm à disposição acomodações confortáveis,

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

reconhecida eficiência do atendimento, refletindo

diretamente na saúde e na segurança dos nossos clientes.

Todos os exames em um só lugar!

 (31) 3339 -8000/8455 

DE CONSULTAS E EXAMES 

www.hospitalmadreteresa.org.br

CENTRAL DE MARCAÇÃO 


