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Editorial

Um gigante 
no Brasil

Nesta quinta edição da revista HealthSPOT convido os leitores a conferir 
uma das nossas grandes parcerias de sucesso, que resultou no maior e 
mais complexo projeto de automação laboratorial do mundo, o Enterpri-
se. Criado pelo grupo Hermes Pardini, o projeto tem a Siemens Healthine-
ers como seu maior parceiro e pretende ser um divisor de águas, elevan-
do a um novo patamar o diagnóstico laboratorial, com foco na medicina 
de precisão. Podendo atingir números inéditos no segmento, com o po-
tencial de realizar o processamento de até 110 milhões de amostras por 
ano, o Enterprise permitirá total rastreabilidade do processo produtivo 
em todas as unidades do Grupo por meio de uma sala de controle moni-
torada pela Siemens Healthineers. O projeto também irá reunir em uma 
plataforma informações clínicas estratégicas e personalizadas para mé-
dicos e pacientes de maneira interativa, em todo o território nacional, 
reforçando a importância da prevenção e o engajamento do paciente.

Também vamos abordar o primeiro Virtual Operations Center (VOC) da 
Baixada Santista, no litoral de São Paulo. A solução de ponta possibilita 
operar equipamentos de ressonância magnética à distância, ampliando 
assim, o acesso da população a uma saúde de melhor qualidade.   

Nesta edição também vamos mostrar importantes eventos realizados no 
primeiro semestre, como a Feira Hospitalar e a Jornada Paulista de Ra-
diologia, onde firmamos uma parceria exclusiva com o Hospital Sírio-Li-
banês para mapear o risco de câncer de pulmão por meio da inteligência 
artificial. O hospital será o primeiro no Brasil e o terceiro no mundo a 
utilizar a tecnologia aliada à plataforma de Gestão da Saúde da Popu-
lação (PHM - Population Health Management) da Siemens Healthineers 
contra o tipo de câncer que mais mata no mundo. 

Boa leitura!

Armando Lopes

Diretor Geral da Siemens Healthineers no Brasil

“O Enterprise permitirá 

total rastreabilidade 

do processo produtivo 

em todas as unidades 

do Grupo por meio de 

uma sala de controle 

monitorada pela 

Siemens Healthineers.”

Expediente

HealthSPOT é uma publicação da Siemens Healthineers no Brasil. Diretor geral: Armando Lopes. Marketing e Comu-
nicação: Patricia Gomes de Sá, Grasielle Oliveira, Izadora Albuquerque, Mabel Santos e José Pereira Neto. Direção de 
Arte: Ponto Maior Editoração
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Clientes

A novidade permite controlar virtualmente equipamentos de ressonância 
magnética e ampliar o acesso da população à saúde de qualidade.

Grupo Mega Imagem leva 
tecnologia VOC à Baixada Santista

O Virtual Operations Center (VOC), solu-
ção exclusiva da Siemens Healthineers e 
desenvolvida no Brasil pela companhia, 
está disponível no Grupo Mega Imagem, 
para atender à demanda por aumento 
de produtividade e eficiência clínica na 
Baixada Santista. Atualmente, com duas 
unidades de atendimento em Santos, o 
Grupo recentemente expandiu a sua atu-
ação também para a região do Guarujá. 

Segundo o médico Luis Gasparini, um 
dos diretores e fundadores do Grupo, “o 
VOC é uma importante aquisição para 
o Grupo porque encurta as distâncias 
entre as equipes da matriz e filial, fa-
zendo-as atuar como um único time, 
otimizando a distribuição do trabalho e 
multiplicando a capacidade de atuação 
dos especialistas, que passam agora a 
orientar e acompanhar remotamente e 
em tempo real a realização dos procedi-
mentos de maior complexidade”.  

A partir de uma central de operação 
virtual, profissionais altamente especia-
lizados em ressonância magnética po-
dem visualizar as imagens, executar os 

exames, comunicar-se com os pacientes 
e realizar os ajustes dos equipamentos 
de acordo com o perfil de cada um de-
les, histórico clínico e solicitação médi-
ca, reduzindo a taxa de reconvocação e 
mantendo a qualidade de excelência no 
atendimento.  

Fundado em Santos, em 1996, pelos mé-
dicos Luis Augusto Gasparini e Nancy 
Nagata Gasparini, o Grupo Mega Ima-
gem é referência na região e tem aposta-
do na combinação entre excelente corpo 
técnico de especialistas, certificações 
(PADI e ONA), preocupação com aten-
dimento humanizado, equipamentos 
de alta qualidade e ferramentas de ino-
vações em gestão, como 6sigma, Lean, 
4dx, etc. “Desde 1996, a Mega Imagem 
investe em tecnologia e inovação, esti-
mula o aperfeiçoamento da equipe mé-
dica, técnica e de colaboradores para 
oferecer tecnologia, segurança, conforto 
e atendimento humanizado para nossos 
clientes”, afirma o diretor clínico.

A implantação do VOC foi pro-
jetada para garantir quali-

dade na realização dos procedimentos, 
aumentar a disponibilidade na agenda 
dos exames e agilizar o atendimento aos 
pacientes, alinhada à estratégia do Gru-
po de ser sempre pioneiro em inovação. 

Em um mercado altamente competitivo, 
Gasparini destaca o diferencial da Sie-
mens Healthineers de ir além dos equi-
pamentos, ao desenvolver também fer-
ramentas que agregam valor à operação 
diária dos seus clientes. Esse é o caso da 
ferramenta teamplay, também adquirida 
pelo laboratório, que auxilia no processo 
de gestão e melhoria na qualidade do 
atendimento. Por meio da plataforma de 
Big Data e Analytics, é possível ter acesso 
a informações confiáveis e de alta qua-
lidade, comparar dados de performance 
e colaborar com demais profissionais de 
saúde em âmbito mundial.  

A escolha pela Siemens Healthineers foi feita 
por nosso corpo clínico, por nossos técnicos e 
especialistas que levaram em conta tanto a 
tecnologia com soluções inovadoras quanto 
a postura da empresa. Auxiliar na prevenção 
e realizar diagnósticos precisos com alta 
qualidade, de maneira eficiente e inovadora 
são objetivos comuns e, é esta sintonia que tem 
reforçado nossa parceria nos últimos 13 anos”, 
afirma Luis Gasparini.

Dra. Nancy Nagata Gasparini e 
Dr. Luis Augusto Gasparini
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Parceria para crescer

O Grupo São Marcos (GSM), de Belo 
Horizonte, construiu ao longo dos anos 
uma sólida reputação e atualmente é 
referência no setor de medicina preven-
tiva e diagnóstica, realizando mais de 
1,5 milhões de exames ao mês. Há 77 
anos no mercado e com faturamento 
projetado de R$ 260 milhões em 2018, 
o Grupo está se preparando para dar o 
maior salto de sua história. 

De acordo com o CEO do Grupo, Ricar-
do Dupin Lustosa, o plano de expan-
são do laboratório começou em 2016.  
“Nossa meta é o posicionamento entre 
os cinco maiores players do mercado 
até 2021, atingindo R$ 800 milhões em 
receita”, destaca ele. Para isso, Dupin e 
sua equipe estão trabalhando de forma 
consistente em diversas áreas, transfor-
mando uma história de sucesso familiar 
em uma moderna instituição, em sinto-
nia com as mais avançadas práticas de 
gestão e tecnologia de ponta.

O crescimento sustentável do GSM vem 
de muitas frentes: das aquisições de 
empresas com culturas semelhantes, 
situadas em regiões metropolitanas re-
levantes, da ampliação do portfólio de 
serviços e da prestação de apoio a outros 
laboratórios (B2B). A Governança Corpo-
rativa é uma parte essencial dessa estra-
tégia implantada para suportar o plano 
de crescimento da rede. 

Recentemente o Grupo chegou à região 
do Grande ABC, no Estado de São Paulo. 
“A excelente relação comercial com a Sie-
mens Healthineers possibilitou a implan-
tação do primeiro equipamento de Res-
sonância  Magnética do Grupo no ABC 
Paulista”, destacou. “Teremos, com isso, 
crescimento mútuo e esperamos, a partir 
deste primeiro equipamento, amadurecer 

o modelo e expandir para novas praças e 
mercados”, comenta o executivo.

Para desenvolver uma solução que aten-
desse as atuais necessidades clínicas, 
operacionais e financeiras da rede de la-
boratórios, a empresa alemã construiu 
um projeto a quatro mãos em conjunto 
com o cliente. O modelo de contrato pay-
-per-use (pagamento por procedimento)  
contempla não apenas equipamentos de 
imagem, como também manutenção pre-
ventiva, consultorias Lean para ganho de 
produtividade,  plataforma de Big Data 
e Analytics que permite ao cliente fazer 
benchmarking e referências comparativas 
de desempenho interno e externo, além de 
uma série de workshops educativos. 

Segundo Leonardo Pili, Head da área de 
Enterprise Service Solutions da Siemens 
Healthineers no Brasil, “diante das 
atuais transformações do setor de saúde 
temos, como indústria, um papel cada 
dia mais relevante em toda a cadeia. As 
nossas soluções extrapolam a relação 
transacional com o cliente. Passamos 
também a atuar alinhados à sua estra-
tégia, de forma a desenvolver soluções 
customizadas, que englobam uma sé-
rie de soluções, serviços e consultorias, 
além de modelos financeiros diferencia-

dos, desde um aluguel até compartilha-
mento de riscos”. 

A sinergia entre as duas instituições com-
prova o papel cada vez mais presente 
da Siemens Healthineers como parceira 
dos seus clientes. De acordo com Dupin, 
a implantação da solução Aptio® Auto-
mation, em 2015, representou um gran-
de passo na ampliação da capacidade 
produtiva de análises clínicas e foi um 
marco para o negócio da empresa. “Com 
o Aptio, automatizamos cerca de 80% 
do processo de análises dos exames, au-
mentando qualidade e reduzindo prazos 
de liberação, com capacidade de cerca de 
33 milhões de exames por ano. Todos os 
investimentos refletiram no crescimento 
acima da média anual de 40%, chegando 
a 60%, em 2017. A Siemens Healthineers 
tem sido muito importante em nossos re-
sultados”, afirma Dupin. 

Grupo São Marcos amplia 
atuação na área de imagem para 
se tornar um dos cinco maiores 
laboratórios do País.

Fundado em Belo Horizonte, em 
1941, pelo médico patologista 

Edgard Antunes Cerqueira, o 
Grupo São Marcos atua nas 

áreas de análises clínicas, 
anatomia patológica, genética, 
toxicologia, imagem e vacinas.  

Ricardo Dupim Lustosa, 
CEO do Grupo São Marcos
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Tendência

A digitalização na área da saúde já é 
uma realidade. O uso de ferramentas do-
tadas de Inteligência Artificial, Big Data 
e Analytics têm melhorado as operações 
e a gestão de laboratórios e hospitais, 
além de beneficiarem o paciente final, 
ao permitir diagnósticos mais rápidos e 
precisos, tratamentos mais personaliza-
dos e menos invasivos. 

Para falar um pouco mais sobre o tema, 
entrevistamos Robson Miguel, Head de 
Digital Services da Siemens Healthineers 
no Brasil.

HealthSPOT - Você acredita que as tec-
nologias digitais como Inteligência Ar-
tificial (IA), o Analytics, Big Data e IoT 
estão ajudando na transformação do 
setor da saúde?

RM – Sem dúvida essas tecnologias im-
pactam e impactarão diretamente na 
transformação digital da saúde. Alguns 
ainda em menor escala, como IoT, Big 
Data e outros avançando a passos lar-
gos, como a Inteligência Artificial. Uma 
das razões, é que estas novas tecnolo-
gias atuam de forma automática, sem 
a necessidade de intervenção humana, 
tomando como base, experiências e refe-
rências anteriores comparáveis por simi-
laridades, na qual são aplicados concei-
tos de melhores práticas, medicina por 
evidência e suporte à decisão clínica.

HealthSPOT - De que forma é possível 
descrever a evolução dessas tecnologias 
no setor? E como a Siemens Healthineers 
tem acompanhado estas tendências?

RM – Na Siemens Healthineers 
o tema de IA vem sendo desen-
volvido desde a década de 90. 
Nos últimos anos, esta tecnologia 
tem tomado maior importância, 
pois estes algoritmos deixaram de 
apenas suportar as decisões, mas pas-
saram também a influenciá-las; o que 
tem mexido com alguns paradigmas no 
segmento de saúde. Atualmente, vários 
de nossos produtos, tanto na linha de 
in vitro quanto de in vivo, já contam 
com algoritmos de IA embarcados, au-
xiliando os profissionais de saúde no 
diagnóstico de exames cada vez mais 
apurado.  A nossa proposta de valor 
impacta de forma bastante consistente 
no desenvolvimento e na adoção des-
tas novas tecnologias. A digitalização 
(conceito que abarca todas estas novas 
ferramentas) deve ser o pano de fundo 
para impactar e dar escala ao que nos 
propusemos: melhorar a experiência do 
paciente, expandir a medicina de preci-
são e transformar o resultado dos cui-
dados médicos.   

HealthSPOT - As ofertas da empresa 
para a área da Saúde apoiadas por IA / 
Analytics / Big Data / IoT  já estão dis-
poníveis no mercado brasileiro? 

RM – O Brasil é um mercado extrema-
mente importante para a Siemens Heal-
thineers, que atualmente tem desenvol-
vido e implantado diversas soluções de 
IA, Big Data e Analytics de forma massi-
va. Na área de IA, alguns de nossos mo-
delos de Ressonância Magnética e To-
mografia Computadorizada já dispõem 

de algoritmos que auxiliam radiologis-
tas a ter maior precisão no diagnóstico 
com a possibilidade de detectar precoce-
mente algumas doenças. Algoritmos de 
IA também impactam positivamente na 
experiência do paciente, como exemplo, 
menor exposição da radiação, no caso 
de TC e mamógrafos, e menor tempo 
de realização dos exames. Além disso, 
a Siemens Healthineers vem desenvol-
vendo uma plataforma de Big Data e 
Analytics, o teamplay, que se propõe a 
conectar seus clientes ao redor do mun-
do para troca de experiências e melhores 
práticas, tanto no aspecto de produtivi-
dade quanto na questão qualitativa na 
realização de exames. Atualmente, esta 
rede de colaboração já conta com mais 
de 3.056 conexões globalmente, sendo 
que destas, 451 estão no Brasil. Nosso 
grande destaque é a plataforma de in-
teroperabilidade e-health, que conecta 
médicos, profissionais de saúde e pa-
cientes possibilitando o acesso compar-
tilhado a todo o histórico médico. Desde 
informações de prontuários eletrônicos, 
resultados de exames, alergias a medi-
camentos, cirurgias já realizadas e ou-
tros dados relevantes para garantir uma 
visão holística dos cuidados e da saúde 
do paciente. 

Digitalização 
a favor da saúde
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Parceria

Iniciativa visa promover o conhecimento científico entre os profissionais da 
área laboratorial.

SBPC/ML e Siemens Healthineers 
renovam parceria 

em prol da educação

Pelo segundo ano consecutivo, a Socieda-
de Brasileira de Patologia Clínica/Medici-
na Laboratorial (SBPC/ML) e a Siemens 
Healthineers se unem para levar conteúdo 
relevante para a formação de profissionais 
da área de saúde por meio do ensino à dis-
tância (EAD).

Em um setor com tantas mudanças e 
novidades tecnológicas surgindo a todo 
momento, é importante o acesso à infor-
mação de qualidade transmitida por pro-
fissionais renomados em suas respectivas 
especialidades. A SBPC/ML é pioneira na 
divulgação dos novos recursos labora-
toriais disponíveis e já se tornou referên-
cia nessa modalidade de ensino. Desde 
seu início, o objetivo tem sido promover o 
conteúdo clínico e educacional sobre os 
ensaios mais relevantes, apresentando as 
atuais tendências do mercado diagnóstico 
aos profissionais do setor.

As aulas são transmitidas por meio de se-
minários online com a possibilidade de 
interação dos participantes via e-mail, es-
clarecendo dúvidas ou compartilhando 
experiências a respeito dos conteúdos apre-
sentados. O curso tem como público-alvo 
médicos, patologistas, clínicos, farmacêuti-
co-bioquímicos, biomédicos, biólogos, técni-
cos e estudantes que atuam em laboratório.

“A SBPC/ML é uma sociedade médica, que 
tem como parte de sua missão a dissemi-
nação do conhecimento científico. A par-
ceria com a Siemens Healthineers na pro-
gramação de ensino à distância viabiliza 
e permite que os profissionais que atuam 
em laboratórios clínicos possam acessar 
conhecimento de qualidade em diferentes 

áreas da saúde”, explica o médico Carlos 
Eduardo Ferreira, Diretor de Ensino da ins-
tituição. 

Reunir profissionais referências em suas 
áreas de atuação para apresentar e discutir 
técnicas, abordagens e metodologias que 
estão em sintonia com os mais recentes 
avanços do setor também são outras van-
tagens da parceria, defende Gisela Bozzo, 
Gerente de Marketing de Diagnóstico Labo-
ratorial da Siemens Healthineers no Brasil.

Os cursos são gravados com a presença de 
um patologista clínico e um clínico espe-
cialista de acordo com os assuntos que se-
rão abordados. “Buscamos trazer temas de 
grande relevância no dia a dia do labora-
tório e difundir de forma prática soluções 
e conhecimentos atualizados”, comenta 
Cleide Borella, Especialista em Marketing 
Científico da Siemens Healthineers.

A novidade deste ano foram as presenças 
de dois renomados profissionais ministran-
do cada aula. O último webinar teve como 
tema “Troponina de alta sensibilidade” e 
contou com o médico patologista clínico 
Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, atu-
al Diretor de Ensino da SBPC/ML (biênio 
2018/19) e Coordenador Médico do Setor 
de Imunoquímica do Laboratório Central 
da EPM/UNIFESP, e Fábio Grunspun Pitta, 
Médico da Unidade Coronariana do Hospi-
tal Israelita Albert Einstein (SP) e Pesqui-
sador da Unidade Clínica de Aterosclerose 
do Instituto do Coração (SP).  

Se você perdeu alguma aula, o conteúdo está 
disponível no site da Siemens Healthineers: 
siemens-healthineers.com.br/webinarsld 

Saiba mais:
Para mais informações 

sobre os webinars e 
inscrições, acesse o site: 
www.ead.sbpc.org.br 



Matéria de Capa

Grupo Hermes Pardini e 
Siemens Healthineers juntos no

maior projeto de automação 
laboratorial do mundo 

Enterprise é referência 
mundial em automação 
e conta com novo modelo 
produtivo e de negócios no 
setor de diagnósticos.

Em abril deste ano, o Grupo Hermes Pardini 
e a Siemens Healthineers foram destaque na 
mídia brasileira e internacional com o anún-
cio do Projeto Enterprise, maior plataforma 
de automação laboratorial do mundo, iné-
dita no mercado, planejada pela equipe do 
Pardini e que tem a Siemens Healthineers 
como principal fornecedora de soluções.   

Em junho deu-se início à instalação do primei-
ro equipamento Atellica® Solution do Brasil e 
o Grupo Hermes Pardini iniciou, em seu Núcleo 
Técnico Operacional (NTO), em Vespasiano 
(MG), a implantação de um centro automati-
zado capaz de dobrar o volume da capacida-
de produtiva, com mais eficiência, segurança e 
precisão, em menos tempo e a um custo redu-
zido. Os números impressionam e mostram a 
consolidação de um dos maiores e mais ino-
vadores laboratórios de análises clínicas. 

O Grupo Hermes Pardini tem trabalhado 
de forma consistente para se tornar refe-
rência no uso da tecnologia a serviço da 
medicina personalizada e no esforço em 
buscar uma operação altamente eficiente. 
De acordo com Guilherme Birchal Collares, 
Diretor de Operações do Grupo, “com o au-
mento no nível de automação resultante 

da instalação do Atellica® Solution, a 
atual estrutura será ampliada e o 

incremento no nível de automa-
ção permitirá ao Hermes Pardini 

processar 82% dos resultados 
de exames de análises clíni-
cas no prazo de até 6 horas, 
além de dobrar o volume da 
capacidade produtiva com 
mais eficiência, segurança e 
precisão, em menos tempo e a 
um custo reduzido”. Os labora-

tórios parceiros também irão se beneficiar 
diretamente, pois terão condições de ofer-
tarem os mais diversos exames, gerando 
eficiência de custo e reduzindo o tempo de 
entrega do resultado ao cliente final com 
diagnósticos mais assertivos. “Queremos 
estar entre os maiores laboratórios de re-
ferência em Medicina Diagnóstica, sendo o 
mais rápido e eficiente do Brasil”, conclui 
o Diretor.

A parceria com o Grupo Hermes Pardini re-
sultou de um processo de imersão dos obje-
tivos estratégicos da empresa e seu projeto 
inovador. De acordo com Sandra Andreo, 
Diretora da área de Diagnóstico Laboratorial 
da Siemens Healthineers no Brasil, entre as 
necessidades atendidas do Enterprise, a nova 
plataforma irá abrigar o primeiro sistema de 
esteiras high throughput do país, com 330 
metros de comprimento, para distribuição 
automática dos tubos de amostras entre os 
equipamentos de acordo com a especificida-
de dos exames prescritos pelos médicos. No-
vas sorotecas automatizadas possibilitarão 
que novos exames sejam incluídos ou repeti-
dos durante o processamento das amostras, 

Dr. Guilherme Birchal Collares
Diretor de Operações 
do Grupo Hermes Pardini
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bastando, para isso, um simples comando 
eletrônico.

Além disso, uma sala de controle fará o 
monitoramento do processo produtivo em 
unidades do Grupo situadas em São Paulo, 
Goiânia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O 
Grupo Pardini também colocará em opera-
ção o Apoio Digital, canal de atendimento 
online exclusivo aos seus mais de cinco mil 
laboratórios parceiros, onde será possível 
acessar o sistema da companhia para  bus-
car  informações técnicas, financeiras e admi-
nistrativas, além do completo rastreamento 
dos exames enviados para processamento. 
O médico que desejar debater determinado 
laudo poderá acessar a equipe técnica do 
Hermes Pardini com a mesma rapidez.  

O Projeto Enterprise traz também inovações 
no formato de relacionamento comercial 
com os fornecedores selecionados. Pela pri-
meira vez no Brasil, o novo modelo transfe-
rirá para a Siemens Healthineers a respon-
sabilidade de manter uma equipe própria 
dentro da localidade do Hermes Pardini, em 
Vespasiano, para realizar a gestão completa 
do estoque de materiais, reagentes e peças de 
reposição para os equipamentos, incluindo 
uma câmara fria.  

Para Guilherme Collares, a tecnologia de 
ponta aplicada a este projeto irá remodelar o 
mercado de Medicina Diagnóstica no Brasil. 
O uso cada vez mais constante de soluções 
inovadoras na área da saúde tem revolucio-
nado o diagnóstico e, consequentemente, a 
prevenção e o tratamento de doenças, bem 
como prolongado a vida dos pacientes. “Na 
área de análises clínicas, não basta apenas 
realizar exames e apresentar resultados. As-
sim como a medicina personalizada, que 
consegue mapear tendências de desenvol-
vimento de patologias e a sensibilidade aos 
medicamentos, possibilitando uma conduta 
médica individual e tratamentos específicos; 
o laboratório passa também a ser uma fonte 
de informações completas do paciente e seu 
histórico”, comenta o executivo. 

Trata-se de uma mudança radical em todo o 
sistema de saúde: desde o médico que passa 
a contar com o laboratório como um parcei-
ro mais interativo, até os pacientes, que terão 
acesso a um diagnóstico mais rápido e pre-
ciso e passarão a se engajar cada vez mais 
em todo o processo. “É o que chamamos de o 
futuro dos laboratórios e a Siemens Healthi-
neers foi nossa principal aliada e fornecedora 
de soluções neste projeto tão ambicioso e re-
volucionário”, afirma o Diretor.  

A Siemens Healthineers 
foi nossa principal 
parceira e fornecedora 
de soluções neste 
projeto tão ambicioso e 
revolucionário”.

“

Crédito das fotos: Beto Stainho
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Eventos

Tecnologia aliada à Saúde
Siemens Healthineers 
traz novas tendências 
para a JPR 2018 e 
anuncia exclusiva 
parceria com  
Hospital Sírio-Libanês.

Soluções voltadas à medicina de precisão 
e à digitalização, com foco na melhoria de 
gestão e utilização dos recursos foram os 
destaques da Siemens Healthineers du-
rante a 48ª Jornada Paulista de Radiolo-
gia (JPR 2018). Um dos maiores eventos 
de diagnóstico por imagem do mundo e o 
maior da América Latina, a JPR ocorreu en-
tre os dias 3 e 6 de maio, no Transamérica 
Expo Center, em São Paulo. Para esta edi-
ção, a companhia apresentou lançamen-
tos e soluções nas áreas de ressonância 
magnética, tomografia computadorizada, 
ultrassonografia e mamografia, além da 
exposição de soluções de TI e serviços. 

O novo MAGNETOM Sola*, equipamento de 
ressonância magnética de 1,5T, adapta-se 
ao paciente por meio de um software ex-
clusivo de inteligência artificial chamado 
BioMatrix. Desta maneira, pacientes com 
as mais distintas características podem ter 
uma melhor experiência e mais conforto, o 
que possibilita também exames mais rápi-
dos e com menos repetições. A tecnologia 
exclusiva permite aos profissionais de saúde 
definir estratégias de exames personaliza-
das e optar pelo protocolo mais adequado 
para cada paciente, o que chamou bastante 
a atenção dos radiologistas no estande. 

Outro destaque foi o tomógrafo SOMA-
TOM go.TOP* que possui uma estação de 
trabalho totalmente móvel e um software 
com interface intuitiva que permite maior 
mobilidade e interação humana com o 
paciente, tornando a operação mais sim-
ples e próxima. Com um tablet integrado 
ao equipamento, o profissional de saúde 
pode verificar as informações do paciente, 
preparar o protocolo e realizar todas as 
etapas do exame de dentro da sala, junto 
ao paciente. 

Na área de saúde da mulher, o destaque foi 
o novo MAMMOMAT Revelation*, que agre-
ga as funções da mamografia digital aos 
recursos da tomossíntese e imagem guiada 
para biópsia em uma única plataforma. 

SOMATOM go

MAGNETOM Sola

Prêmio

Siemens Healthineers ganha prêmios de Empresa do Ano e 
Vídeo Clínico do Ano pela Clinical Scientists' Choice Awards 2018

O prêmio “Reviewer’s Choice Clinical 
Company of the Year” reconhece as em-
presas que possuem as melhores avalia-
ções dos leitores no site SelectScience, 
um portal online de notícias voltado aos 
profissionais de laboratório. 

A premiação faz parte do Clinical Scien-
tists’ Choice Awards que tem o objetivo 

de reconhecer as novas tecnologias e 
inovações que apresentaram o maior 
impacto na ciência clínica e no atendi-
mento ao paciente durante o ano.

Profissionais da saúde e cientistas ao re-
dor do mundo são convidados para parti-
cipar do processo de votação por meio da 
opinião e classificação dos produtos, ser-

viços e empresas que têm se diferencia-
do no mercado laboratorial.  A Siemens 
Healthnieers, além de Empresa do Ano, 
também levou o prêmio de Vídeo Clínico 
do Ano, resultado de uma parceria com o 
Dr. Frank Peacock, Professor de Medicina 
de Emergência e Diretor de Pesquisa do 
Baylor College of Medicine. O vídeo “O 
Papel da Troponina Cardíaca no Diagnós-



Siemens Healthineers 11

Tecnologia aliada à Saúde
Na área de ultrassono-
grafia, os visitantes da 
48ª JPR puderam conhecer 
o ACUSON Juniper, lançado 
mundialmente em março des-
te ano. O equipamento compacto 
possui aplicações avançadas, alta 
qualidade de imagem e pode ser usado 
em diferentes segmentos clínicos.

Também foram apresentadas no mezanino 
do estande, no Innovation Lounge, solu-
ções de ponta em Healthcare IT e educa-
ção continuada. O primeiro dia foi marcar-
do pela assinatura do contrato de parceria 
entre o Hospital Sírio-Libanês e a Siemens 
Healthineers para um estudo inédito 
no país. (leia mais sobre este projeto na 

página 12). Outros destaques deste espaço 
foram o teamplay, ferramenta de Big Data 
e Analytics e o e-health, plataforma de 
interoperabilidade que permite que médi-
cos, pacientes e instituições tenham acesso 
compartilhado a todo histórico; e na área 
de educação, o PEPconnect, plataforma 
voltada para o desenvolvimento, atualiza-
ção e treinamento de equipes clínicas. 

Nesta edição, a JPR 2018 teve como parcei-
ra a Sociedade Radiológica da América do 
Norte (RSNA) e contou com aproximada-
mente 15 mil participantes entre congres-
sistas, expositores e estudantes. 

* Produto em registro na ANVISA

Manmmomat Revelation

Siemens Healthineers ganha prêmios de Empresa do Ano e 
Vídeo Clínico do Ano pela Clinical Scientists' Choice Awards 2018

tico do Infarto do Miocárdio”, apresenta 
os métodos utilizados na dosagem de tro-
ponina cardíaca e os benefícios de novas 
tecnologias sensíveis para detecção pre-
coce do Infarto Agudo do Miocárdio nos 
departamentos de emergência. 

A SelectScience anunciou os prêmios em 
uma cerimônia durante o 70º Congresso 

Anual AACC, em Chicago, nos Estados Uni-
dos - maior exposição do ramo laboratorial 
e clínico do mundo, realizado entre os dias 
29 de julho a 2 de agosto de 2018. Para re-
presentar a empresa, Donna Woodall, dire-
tora sênior de Marketing Global da Siemens 
Healthineers, recebeu o prêmio. 

“Ficamos muito orgulhosos e agradeci-

dos pelo reconhecimento de nosso com-
promisso contínuo com nossos produtos 
e tecnologias que podem fazer a real 
diferença no workflow dos laboratórios, 
nos resultados clínicos e na melhoria de 
produtividade aos nossos clientes” des-
taca Gisela Bozzo, Gerente de Marketing 
de Diagnóstico Laboratorial da Siemens 
Healthineers no Brasil. 

A companhia apresentou 
lançamentos e soluções 
nas áreas de ressonância 
magnética, tomografia 
computadorizada, 
ultrassonografia e 
mamografia, além da 
exposição de soluções de 
TI e serviços. 
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De difícil diagnóstico, 
o câncer de pulmão 
costuma ser descoberto 
em estágios avançados, 
o que faz o índice de 
mortalidade ser bastante 
elevado. Atualmente, apenas 
15% dos pacientes sobrevivem 
mais do que cinco anos à 
doença. No Brasil, o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) 
estimou em 28.220 o número de 
casos em 2016, e há previsão de  
31 mil novas incidências em 2018. 

Parceria

Siemens Healthineers e Hospital Sírio-Libanês 
  firmam parceria para combater 
câncer de pulmão por meio de

inteligência artificial
Durante a última Jornada Paulista de Ra-
diologia foi anunciada a parceria exclusiva 
entre o Hospital Sírio-Libanês e a Siemens 
Healthineers em projeto de gestão de saúde 
populacional que visa combater o câncer 
de pulmão. A colaboração prevê desenvol-
ver um sistema que detecte precocemente 
nódulos pulmonares incidentais por meio 

de componentes de Inteligência Artificial 
e fazer todo o seu acompanhamento, 

caso seja necessário. 

O Sírio-Libanês será o primeiro 
hospital no Brasil e o terceiro no 
mundo a utilizar o software Pro-
active Follow-up* pertencente à 
plataforma de Gestão da Saúde 
da População (PHM - Popula-
tion Health Management), da 

Siemens Healthineers. O software irá fazer 
uma varredura em laudos de tomografias 
do tórax de pacientes do hospital  para 
identificar nódulos achados incidental-
mente. Tudo isso por meio de Inteligência 
Artificial em um processo chamado machi-
ne learning (aprendizado de máquina).

“Imagine o paciente que faz um exame de 
rotina ou vai a um pronto-socorro por uma 
tosse, buscando outra doença, e é desco-
berto em um dos exames um nódulo no 
pulmão. Muitas vezes, depois de resolvido 
o problema que o levou ao hospital, o pa-
ciente não faz o acompanhamento desse 
nódulo, o que poderá evoluir para um cân-
cer. É exatamente o que queremos evitar”, 
explica Armando Lopes, diretor da Siemens 
Healthineers no Brasil.

Como vai funcionar:

1. Laudos de tomografias do tórax são 
emitidos pelos médicos e, posteriormente, 
analisados com uso de inteligência artificial

2. O software Proactive Follow-up faz 
varredura nos laudos em busca de nódulos 
pulmonares de maior risco

3. A equipe médica recebe um relatório com 
a indicação de quais pacientes têm nódulos 
suspeitos, para acompanhamento

Pacientes

Médicos Recomendações ao  
paciente

4. Os pacientes, então, recebem um aviso com 
recomendações, como retorno ao médico ou 
repetir o exame após um ano

Laudo Banco de dados VarreduraTomografia
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Siemens Healthineers e Hospital Sírio-Libanês 
  firmam parceria para combater 
câncer de pulmão por meio de

inteligência artificial

Eventos

Como nem to-
dos os nódulos 
evoluem para lesões malig-
nas, o software utiliza a tecnologia de 
NLP (Natural Language Processing) que 
por meio de um banco de dados, pron-
tuários médicos e laudos de exames ra-
diológicos, aprende e reconhece casos 
que necessitem de acompanhamento. 
“Com isso, o paciente pode iniciar o tra-
tamento o mais cedo possível, aumen-

tando em muito 
as chances de recupe-

ração e diminuindo os custos do 
tratamento”, afirma Gelson Campanat-
ti Junior, gerente do projeto no Brasil. 

Outro objetivo do projeto é expandir a 
inovação da Inteligência Artificial para 
outros casos. Segundo Dr. Cesar Nomu-
ra, diretor da área de Medicina Diag-
nóstica do Sírio-Libanês, “inicialmente, 

o sistema vai avaliar cerca de quatro 
mil tomografias de tórax por mês, mas, 
futuramente, a mesma tecnologia de-
verá ser usada para identificar outras 
doenças, como problemas cardíacos ou 
tumores de próstata”. 

* Proactive Follow-up é um software ainda não 
disponível comercialmente no Brasil. A sua 
operacionalidade ocorre sob testes entre enti-
dades privadas em circunstâncias controladas. 

Da esquerda para a direita:
Dr. Celso Nomura, Diretor de Estratégia de 
Diagnóstico por Imagem do Hospital Sírio-
Libanês, Dr. Paulo Chapchap, Diretor Geral do 
Hospital Sírio-Libanês, Armando Lopes, Head 
da Siemens Healthineers no Brasil, e Prof. Dr. 
Giovanni Guido Cerri do Centro de Diagnóstico 
por Imagem do Hospital Sírio-Libanês. 

Soluções completas 
em diagnósticos

Com forte investimento em pesquisa 
e tecnologia, a Siemens Healthineers 
trouxe para a 25ª Edição da Hospitalar 
o maior e mais amplo portfólio in vivo e 
in vitro do setor de medicina diagnóstica, 
além de soluções avançadas em tecno-
logia da informação (TI) voltadas para 
gestão de processos e medicina de preci-
são. A companhia é a única do mercado 

brasileiro a ter soluções completas em 
diagnóstico por imagem e laboratorial.

Entre os destaques, foram apresentadas 
soluções de TI que suportam a gestão 
laboratorial, como o POC Ecosystem, 
que fornece controle sobre o ambiente 
de testes de Point of Care, possibilitan-
do monitorar os equipamentos de gaso-

metria, urinálise e diabetes e ainda exe-
cutar comandos remotamente por meio 
de um celular ou tablet. Também foi 
apresentado o sistema de gasometria 
portátil epoc®, mais novo integrante da 
família de sistemas para dosagem de 
gases sanguíneos. 

A Hospitalar, 
maior feira do setor de saúde 
no Brasil, teve nesta edição 

41 mil visitantes únicos,
de mais de 50 países, 

entre os dias 22 e 25 de maio, 
no Expo Center Norte, 

em São Paulo. Inovações em TI laboratorial e Point Of Care apresentados na Hospitalar 2018
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Inovação

O MAGNETOM Vida, novo equipamento 
de Ressonância Magnética (RM) lança-
do pela Siemens Healthineers, teve sua 
comercialização no Brasil liberada pela 
Anvisa. Ele é resultado de intensa pes-
quisa e traz a inovadora tecnologia Bio-
matrix, que se adapta às características 
fisiológicas e anatômicas de cada pa-
ciente reduzindo variações indesejadas 
ao longo do exame. Com ela é possível 
reduzir drasticamente as potenciais im-
precisões das imagens geradas e o tem-
po médio dos exames, permitindo que 
pacientes com arritmia, transtorno de 
mobilidade, idosos e crianças possam 
realizar o exame em menos tempo e 
com maior precisão. 

Por mais de cinco anos, a Siemens 
Healthineers tem desenvolvido a tecno-
logia disruptiva e inovadora BioMatrix. 
Como a primeira empresa a trazer a 
tecnologia TIM de bobinas integradas e 
motores de fluxo de trabalho DOT para 
ressonância, o lançamento do BioMa-
trix representa mais uma mudança de 
paradigma em aquisição de imagens de 
RM, além de ser o próximo nível em au-
tomação e foco no paciente.

Devido aos altos níveis de variabilidade 
nos exames, a Ressonância Magnética  

é frequente-
mente consi-
derada como 
uma das mo-
dalidades de 
aquisição de 
imagens médicas 
mais complexas. 
Além das diferenças 
fisiológicas e anatômicas en-
tre pacientes, os níveis de experiência 
entre os usuários também contribuem 
para esta variabilidade indesejável. 

Fabricio Righy, Gerente da área de 
Ressonância Magnética da Siemens 
Healthineers no Brasil, explica que o 
MAGNETOM Vida possui sensores que 
permitem antecipar a fisiologia do pa-
ciente como, por exemplo, a frequência 
respiratória que é automaticamente 
captada quando o paciente se deita na 
mesa do aparelho. Sensores nas bobi-
nas detectam os batimentos cardíacos 
permitindo a realização dos exames 
sem qualquer acessório adicional. Os 
softwares avançados também geram 
resultados precisos em alta velocidade.

Segundo o Professor Mike Notohami-
prodjo, chefe de RM no Hospital Univer-
sitário de Tübingen, na Alemanha, e que 

tem trabalhado 
i n t e n s a m e n -
te com o novo 
e q u i p a m e n to , 

o MAGNETOM 
Vida tem outra 

grande vantagem: 
“Podemos examinar os 

pacientes enfermos mais 
rapidamente com esse equipa-

mento com o desempenho de um siste-
ma de pesquisa, o que acelera nossos 
fluxos de trabalho”. 

Exames feitos no Hospital Universitário 
de Tübingen demonstram que o novo 
scanner é capaz de reduzir os tempos 
de medição para a aquisição de ima-
gem musculoesquelética e de próstata 
em comparação com os sistemas de RM 
anteriores. Mais do que isso, ele o faz 
com uma qualidade de imagem signifi-
cativamente melhor. 

Outra característica do MAGNETOM 
Vida é o seu amplo campo de visão 
(55x55x50 cm), que consegue cobrir re-
giões maiores do corpo como em exa-
mes de cobertura abdominal completa, 
por exemplo. Não há dúvidas: essa tec-
nologia chegou para beneficiar em mui-
to os pacientes e usuários. 

A novidade se adapta automaticamente às 
características de cada paciente para oferecer 
imagens de qualidade, maior conforto e agilidade.

Tecnologia
BioMatrix

transforma a
experiência do paciente 
durante exames de 
ressonância magnética
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Artigo Científico

Navarro F1, Hren R2, Boltyenkov A3

Análise de Economia da Saúde 
no Monitoramento da HbA1c em Point of 
Care nos Pacientes com Diabetes Mellitus 
tipo 2 Belgas, Alemães e Suíços

Objetivos: Em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM), o 
monitoramento dos níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) 
é essencial para garantir o controle glicêmico. Neste estudo, 
avaliamos o impacto financeiro geral do monitoramento da 
HbA1c em point of care na Bélgica, Alemanha e Suíça.

Métodos: Desenvolvemos um modelo de economia da saú-
de comparando a estratégia de uso do monitoramento da 
HbA1c no point of care (POC) com a do uso do diagnóstico 
laboratorial convencional (DL) em pacientes que sofrem de 
DM tipo 2. Acompanhamos os grupos de pacientes diag-
nosticados com DM tipo 2 na Bélgica, Alemanha e Suíça 
por um período de 15 anos e estimamos o custo das com-
plicações (amputação, extração de catarata, insuficiência 
renal, insuficiência cardíaca, AVC e disfunção microvas-
cular ou infarto do miocárdio) usando dados locais. Para 
avaliar a validade das suposições e robustez do modelo, 
realizamos uma análise de sensibilidade minuciosa.

Resultados: Em pacientes com DM tipo 2, o monitoramento 
da HbA1c no POC resultou em uma economia de 59,3 mi-
lhões de euros (em média, 182 euros por paciente no grupo) 
na Bélgica quando comparado ao monitoramento por DL 
convencional. Na Alemanha, a economia correspondente 
foi de 848 milhões de euros (em média, 233 euros por pa-
ciente no grupo) e na Suíça, a economia foi de 118 milhões 
de euros (em média, 422 euros por paciente no grupo). A 
análise de sensibilidade demonstrou robustez dos achados.

Conclusões: Nossa análise de economia da saúde sugere 
que o monitoramento da HbA1c de pacientes que sofrem 
de DM tipo 2 no POC pode reduzir os custos gerais com o 
cuidado com a saúde na Bélgica, Alemanha e Suíça.

Referências:
 1. Stratton IM, Adler AI, Neil NA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, 

Holman RR. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complica-
tions of type 2 diabetes. BMJ Clinical Research. 2000;321(7258):405-12.

 2. Petersen JR, Finley JB, Okorodudu AO, Mohammad AA, Grady JJ, Bajaj M. Effect of 
point-of-care on the maintenance of glycemic control as measured by A1C. Diabetes Care. 
2007;30(3):713-15.

 3. Bash LD, Selvin E, Steffes M, Coresh J, Astor B. Poor glycemic control in diabetes and the 
risk of incident chronic kidney disease even in the absence of albuminuria and retinopathy. 
Archives of Internal Medicine. 2009;168(22):2440-47.

 4. Crocker JB, Lee-Lewandrowski E, Lewandrowski N, Baron J, Gregory K, Lewandrowski K. 
Implementation of point-of-care testing in an ambulatory practice of an academic medical 
center. American Journal of Clinical Pathology. 2014;142(5):640-6.
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Bélgica
A implementação do exame para monitoramento da HbA1c em POC economiza 
49 milhões de euros em relação ao exame laboratorial convencional para moni-
toramento da HbA1c - 150 euros por paciente no grupo.
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Suíça
Implementação do exame para monitoramento da HbA1c no POC economiza 
120,4 milhões de euros em relação ao exame laboratorial convencional para 
monitoramento da HbA1c - 432 euros por paciente no grupo.
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Alemanha
Implementação do exame para monitoramento da HbA1c no POC economiza 863 
milhões de euros em relação ao exame laboratorial convencional para monitora-
mento da HbA1c - 237 euros por paciente no grupo.
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a tecnologia que irá
revolucionar 

o seu laboratório!

Atellica® Solution: 

A nova plataforma de analisadores de imunoensaio e bioquímica 
permite maior controle, fluxos de trabalho simplificados e 
melhores resultados para todos os tipos de laboratório. 

* Para saber mais, consulte um representante Siemens Healthineers na sua região. 

Pronto para automação

• Pode ser conectado à esteira Aptio 
Automation*, ampliando ainda 
mais o grau de automação do 
laboratório.

• Siemens Remote Services oferece 
assistência técnica remota.

Flexível

• Calibração e controle de qualidade 
automáticos. 

• Tablet para monitoramento em 
tempo real.

Versátil

• Mais de 300 configurações 
customizáveis*.

• Multicâmeras que permitem controle 
independente de cada amostra.

• Atellica Magline®  oferece transporte 
rápido, bidirecional e com 
velocidade variável.


