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O futuro 
é agora
Estamos na 6ª edição da revista HealthSPOT e é incrível notar os rá-
pidos avanços no mercado da saúde nos últimos anos e mesmo de 
quando iniciamos esta publicação. Acredito que por meio da digitali-
zação, uma excelente – se não a maior – oportunidade para a nossa 
indústria, é possível transformar os cuidados com a saúde, melhorar a 
experiência do paciente e expandir a medicina de precisão. E são es-
tes valores que permeiam todas as histórias, lançamentos e novidades 
que compartilhamos nesta edição.

Como é o caso do projeto de colaboração celebrado entre importan-
tes instituições como FMUSP-Inrad, Medical Valley e Brigham and Wo-
men´s Hospital (BWH), da Harvard Medical School (EUA), no qual es-
tão discutindo e compartilhando pesquisas que utilizam a inteligência 
artificial  nas áreas de Neurologia, Radiologia e Anestesia e foco na 
medicina preventiva. 

Parcerias e propósitos em comum também estiveram presentes na 
premiação desse ano aos 100 Mais Influentes da Saúde no Brasil, em 
que muitos de nós, juntam forças e conhecimento para colaborar com 
uma cadeia de acesso à saúde mais igualitária e democrática, com re-
dução de custos e oferta de melhores serviços.

Nossos clientes e parceiros, como DASA e a Unimed de São José do Rio 
Preto, também contam sobre algumas de suas estratégias para levar 
sempre o melhor atendimento ao seu público com eficiência e qualida-
de. Também compartilhamos nesta edição algumas novidades e lança-
mentos que apresentamos no maior congresso de Radiologia da Améri-
ca Latina, a JPR, bem como todos os nossos ecossistemas e plataformas 
digitais que integram dados e ajudam a suportar a decisão clínica. 

Esperamos que você aproveite o conteúdo da revista que também traz 
o que há de novo no mercado veterinário – cada vez mais crescente e 
no qual os exames de diagnósticos fazem toda a diferença  – e a atua-
ção imprescindível da Cardiologia Veterinária.

Boa leitura!

Armando Lopes
Diretor Geral da Siemens Healthineers no Brasil

Acredito que por meio 

da digitalização, uma 

excelente – se não a 

maior – oportunidade 

para a nossa indústria, é 

possível transformar os 

cuidados com a saúde, 

melhorar a experiência 

do paciente e expandir a 

medicina de precisão.

Expediente

HealthSPOT é uma publicação da Siemens Healthineers no Brasil. Diretor geral: Armando 
Lopes. Marketing e Comunicação: Patricia Gomes de Sá, Mabel Santos e Natalia de Paula Araújo. 
Direção de Arte: Ponto Maior Editoração.
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Pacientes da DASA têm acesso 
à mamografia diferenciada

Um dos principais propósitos da DASA tem sido ofe-
recer aos pacientes o que há de mais inovador em 
Medicina Diagnóstica, e isso pode se traduzir em 
exames cada vez mais precisos, feitos em menos 
tempo, com resultados rápidos e sem a necessidade 
de repetições. 

No caso do público feminino, a questão do descon-
forto durante o procedimento da mamografia, para 
algumas mulheres, foi levado em consideração e pen-
sando nessas pacientes é que a Siemens Healthineers 
desenvolveu o mamógrafo MAMMOMAT Revelation, 
que tem entre os principais benefícios a diminuição 
do incômodo das mulheres durante o procedimento 
e a redução da necessidade da repetição do exame, 
devido ao seu alto grau de precisão na imagem capta-
da. A DASA, atenta em oferecer a melhor experiência 
para o seu paciente, já adquiriu as primeiras unidades 
do novo mamógrafo, que estão localizadas nas zonas 
Leste e Sul de São Paulo.  

A inovação
Para se entender melhor os benefícios do equipa-
mento é preciso destacar algumas soluções tecno-
lógicas que foram desenvolvidas:

Tomossíntese de Alta Definição (High Defini-
tion): Exclusiva tecnologia devido à angulação mais 
abrangente do mercado de 50° e alcance da mais 

alta resolução de profundidade e detalhamento de 
lesão¹. Com Insight 2D e 3D* reduz a dose em até 
40% quando utiliza o Insight 2D em conjunto com 
a tomossíntese2 ao invés da mamografia 2D. É ideal 
para comparação com imagens anteriores. Além do 
diagnóstico por imagem, o MAMMOMAT Revelation 
tem a biópsia mamária 3D. Maior qualidade de ima-
gem e precisão na realização do procedimento. 

Mamografia com contraste: o tecido tumoral 
pode ter a mesma densidade do tecido mamário, 
sendo difícil sua distinção. A mamografia com con-
traste expande as opções de diagnóstico com o 
novo sistema.

Compressão Suave Personalizada: incluindo as 
placas compressoras SoftComp,  o equipamento foi 
projetado para reduzir o desconforto às pacientes 
durante a compressão no momento da captação 
de imagens. Além disso, conta com o benefício da 

MAMMOMAT Revelation do Grupo DASA 
possibilita que mais mulheres realizem o 
procedimento com menos desconforto e 
sem a necessidade da repetição do exame

Palavra de médica

Clientes
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3. L.B. Larsen, A. Fieselmann, H.    Pfaff, T. Mertelmeier: Performance of  grid-
less  digital  mammography  acquisition  technique  for  breast  screening:  
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4. INCA

*Insight 2D e 3D são apenas ferramentas de navegação, não sendo 
utilizadas para fins diagnósticos.

tecnologia PRIME, que reduz em até 30% a dose de 
radiação, durante o exame 2D3.

Cenário do câncer de mama no Brasil
Segundo os dados do INCA – Instituto Nacional 
de Câncer – o câncer de mama é o tipo que mais 
acomete mulheres no país e perde somente para 
o câncer de pele, quando envolve o sexo mascu-
lino e feminino. Somente no ano de 2018, foram 
registrados 59.700 novos casos de mulheres diag-
nosticadas com a patologia e, infelizmente, esse 
número é ainda maior se considerarmos o déficit da 
saúde no Brasil e a falta de acesso para a realização 
da mamografia pelo setor público (SUS). Segundo 
um levantamento da Sociedade Brasileira de Mas-
tologia (SBM) em parceria com a Rede Brasileira de 
Pesquisa em Mastologia, em 2017, no SUS, perante 
um público feminino elegível para o exame de 11,5 
milhões, somente 2,7 milhões de mulheres conse-
guiram fazer a mamografia, apenas 24,1% do total.³

Palavra de médica
A mamografia é o método de escolha do médico para o diagnós-
tico precoce do câncer de mama. Em países onde se utiliza o ras-
treamento mamográfico observa-se uma queda da mortalidade 
por câncer de mama de até 30%. O exame deve ser realizado 
entre os 40 e 74 anos, anualmente, e em mulheres saudáveis 
continua a ser realizado após esta idade, de acordo com a indi-
cação do seu médico. Também pode ser realizada em qualquer 
idade nas pacientes com queixas com nódulo palpável ou secre-
ção papilar e para aquelas que têm histórico familiar de câncer.

A tomossíntese ou mamografia 3D é um avanço tecnológico re-
cente e consiste na radiografia da mama em múltiplos planos 

e posterior reconstrução em 3D pelo computador. Esse exame 
oferece várias vantagens sobre a mamografia tradicional - a 2D, 
pois a utilização da combinação de 3D + 2D aumenta em cerca 
de 30% a chance de encontrar um câncer em estágio inicial  e 
reduz o número de incidências adicionais e reconvocações para 
novos exames.

Então, nada de deixar para depois e, se for preciso, marque logo 
a sua consulta!

Dra. Flora Finguerman é médica radiologista e coordenadora médica do 
Centro de Mamas do Alta Excelência Diagnóstica.



Lançamentos

Novo ACUSON 
Sequoia revoluciona 
o diagnóstico por 
imagem 

Equipamento de ultrassom possibilita melhorar 
a experiência do paciente, independente de suas 
características físicas

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1,9 bilhões 
de pessoas em todo o mundo estão acima do peso, 
com 650 milhões delas classificadas como obesas 
(com um Índice de Massa Corpórea acima de 30). No 
Brasil, 18,9% dos brasileiros estão obesos e mais da 
metade da população já está com sobrepeso (54%). 
Entre os jovens, em dez anos (2007 a 2017), houve 
um aumento da obesidade em 110%.¹ Em uma po-
pulação cada vez mais diversificada em suas caracte-
rísticas culturais, comportamentais e, principalmente, 
físicas as soluções que se apresentam na área da saú-
de tem que atender e acompanhar essas mudanças.

No caso da ultrassonografia, como ela depende 
do envio e recebimento de sinais para produzir 
imagens,  em pacientes com mais tecido adiposo, 

era mais difíceis de se obter a qualidade de exame 
que se desejava. Quanto mais profundo um feixe 
de ultrassom precisava penetrar, mais atenuação 
ocorria resultando em degradação da qualidade da 
imagem. Na tentativa de superar esses desafios, os 
médicos tradicionalmente tinham que lidar com o 
comprometimento da performance da imagem em 
tempo real (com diminuição das taxas de quadros) 
a fim de otimizar a resolução ou a penetração da 
imagem de ultrassom. Pensando nisso, a Siemens 
Healthineers desenvolveu o ACUSON Sequoia por 
meio de pesquisas feitas com mais de 360 usuários 
de ultrassom em todo o mundo, para criar uma pla-
taforma projetada pelo usuário para o usuário.

Segundo Carla Fogaccia, Head de Ultrassom da 
América Latina da Siemens Healthineers: “O novo 
ACUSON Sequoia foi desenvolvido em resposta 
a um dos desafios mais prevalentes na ultrasso-
nografia na atualidade: a geração de imagem de 
qualidade em pacientes com diferentes biotipos, in-
cluindo aqueles com alto IMC. O equipamento pro-
porciona aos usuários imagens com consistência e 
clareza, reduzindo a necessidade de repetições e os 
diagnósticos imprecisos”.

“O novo ACUSON Sequoia foi desenvolvido em 

resposta a um dos desafios mais prevalentes na 

ultrassonografia na atualidade: a geração de 

imagem de qualidade em pacientes com diferentes 

biotipos, incluindo aqueles com alto IMC.“
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Com uma plataforma inovadora, um revolucioná-
rio transdutor abdominal profundo, DAX (Deep Ab-
dominal Transducer) e soluções tecnológicas, que 
aprimoram o fluxo de trabalho e a experiência do 
usuário, o ACUSON Sequoia suporta um diagnóstico 
mais preciso e confiável com a obtenção de imagens 
de alta resolução, que se adaptam às características 
físicas dos pacientes, levando em conta às “variações 
bioacústicas” que incluem densidade, rigidez e absor-
ção do tecido permitindo penetração de até 40 cm.

Além disso, o ACUSON Sequoia, por meio da tecno-
logia InFocus, fornece imagens de alta resolução em 
tempo real em todo o campo de visão, do mais proxi-
mal ao mais distal. Portanto, não há necessidade de 
ajustar o ponto focal, resultando em maior produtivi-
dade sem comprometer a velocidade da varredura. O 
novo sistema de ultrassom também oferece Doppler 
Colorido de alta resolução, com até três vezes a sen-
sibilidade ²-4, e até 20% maior penetração.

E os benefícios não param 
A ocorrência das doenças hepáticas também está 
aumentando2 - 6 e tem se apresentado como fator 
preocupante. A elastografia shear wave por ultras-
som fornece informação quantitativa da caracterís-
tica do tecido, permitindo uma avaliação da fibrose 
hepática, que reflete os danos no fígado causados 
por presença de gordura ou doenças crônicas como 
cirrose e hepatite. A obtenção de imagens nestes 
pacientes pode ser desafiadora, particularmente, 
em pacientes mais obesos, onde há maior atenua-
ção da imagem. ACUSON Sequoia oferece seis vezes 
a capacidade de energia disponível para elastogra-
fia shear wave, permitindo imagens em profundida-
des maiores e uma redução na variabilidade4, uma 
nova era em elastografia! 

A tecnologia BioAcoustic também é responsável 
pelo aumento da duração das bolhas do agente 
de Contraste (Contraste Enhanced Ultrasound – 
CEUS)5. Com o novo sistema, o tempo de visuali-
zação das bolhas é, significativamente, mais longo, 
permitindo aos médicos mais tempo para exami-
nar lesões e com até duas vezes a sensibilidade5.

 

Mais inovação também no 
fluxo de trabalho
Sendo a modalidade de diagnóstico por imagem mais utilizada7, 
as preferências de ajustes e configurações variam de usuário para 
usuário, tornando-se uma experiência altamente pessoal. O novo 
ACUSON Sequoia melhora o fluxo de trabalho introduzindo recur-
sos pioneiros, como sensores para ativação de transdutores por 
meio de gestos - ativados por toque no próprio transdutor e proto-
colos automatizados que por algoritmos de Inteligência Artificial 
adaptam-se às preferências do usuário. 

Um recurso único em um equipamento de ultrassom, o “UltraArt” 
proporciona opções de imagens geradas, automaticamente, com 
as configurações de parâmetros favoritos do usuário, diretamente 
na tela de toque. O usuário pode selecionar a imagem que melhor 
corresponde às suas preferências, evitando assim, ajuste manu-
al de vários parâmetros individuais. “Esse recurso é parecido com 
os filtros de imagens disponíveis, hoje, em vários aplicativos, que 
modificam os padrões da imagem para estarem de acordo com as 
preferências de cada usuário. Quando houver necessidade, com a 
ativação da tecnologia, imagens simultâneas são exibidas com pa-
drões de ajustes pré-determinados e a seleção é feita rapidamente 
na tela de toque” explica Carla.

Para conhecer mais sobre essa inovação no segmento de ultras-
sonografia acesse www.siemens-healthineers.com/br/ultrasound/
new-era-ultrasound/acuson-sequoia

Referências:
1. Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crôni-

cas por Inquérito Telefônico - Vigitel (2017) – Ministério da Saúde (MS)
2. Data on file
3. American College of Radiology CEUS LI-RADS ® Criteria 2017 https://

www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/LI-RADS/CEUS-LI-RADS-2017-Core.
pdf?la=en

4. Compared to ACUSON S3000
5. Compared to ACUSON Sequoia 512
6. Landro, L. (2017, November 22). Liver disease is on the rise, and many 

don’t know they’re at risk. Wall Street Journal. Retrieved June 13, 2018, 
from https://www.marketwatch.com/story/liver-disease-is-on-the-rise-
-and-many-dont-know-theyre-at-risk-2017-11-22

7. Imaging Educational Course - Ultrasound Miniaturizaton. (n.d.). The 
American Association of Physicists in Medicine. Retrieved from https://
www.aapm.org/meetings/amos2/pdf/59-17269-19414-150.pdf.
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Lançamento

Exame de sangue para 
rastreamento de risco fetal 
evita procedimentos invasivos

PRISCA* é o nome do software desenvolvido pela 
Siemens Healthineers que integra os resultados dos 
ensaios PAPP-A* e beta-HCG livre*, AFP, HCG e estriol 
não-conjugado feitos durante o primeiro ou segundo 

trimestre de gestação, por meio de simples exames 
de sangue – e é capaz de fornecer uma avaliação de 
risco fetal para as trissomias 13, 18, 21 e também 
para as desordens do tubo neural - anormalidades 
relativamente comuns em recém-nascidos. 

O software consegue juntar 
para avaliação do risco fetal 
para trissomia os valores das 
dosagens dos marcadores bio-
químicos PAPP-A* e beta-HCG 
livre*, os dados de histórico 
da paciente e do exame de 
ultrassom e se for identifica-
do o fator de risco, o próximo 
passo será o acompanhamen-
to da gestação. Os resultados 
obtidos proporcionam ótima 
eficiência de triagem precoce 
com uma taxa de detecção de 
até 95% e evitam a realização 
de procedimentos invasivos, 
como a aminiocentese, que 
representa um risco de aborto 
de 1 em 200. Assim, ao evitar 
a realização desnecessária de 
procedimentos arriscados, é 
possível auxiliar a manuten-
ção da segurança e qualidade 
de vida das pacientes.

É importante destacar também 
que o ensaios Gonadotropina 

Coriônica Humana Beta Livre (FBHCG)* e da Proteína 
Plasma Associada à Gravidez-A (PAPP-A)*, além do 
IMMULITE, estão agora disponíveis nos Sistemas de 
Imunoensaio Atellica® IM and ADVIA Centaur®, per-
mitindo a expansão do portfólio Siemens Healthineers 
para o rastreamento de risco fetal. Ambos os ensaios 
são certificados pela Fetal Medicine Foundation – uma 
Instituição registrada, que tem como objetivo melhorar 
a saúde de gestantes e bebês por meio de pesquisas, 
treinamentos e programas que certificam os profissio-
nais de saúde competentes em medicina fetal. Mais 
uma vez a companhia evidencia sua preocupação em 
manter a qualidade, entre todas as plataformas, para 
oferecer os melhores resultados e a melhor experiên-
cia para os pacientes. 

O monitoramento de risco fetal ganha mais um aliado: o PRISCA*, 
que agora está disponível para Atellica® IM e ADVIA Centaur®

PRISCA integra dados de diferentes fontes de 

diagnóstico para prover resultados consolidados 

sobre a paciente com mais precisão.

*Pendente de registro na ANVISA. 
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“Tenho muito orgulho e satisfação em poder colaborar 
com um setor que tem o propósito de proporcionar 
bem-estar para a população. A responsabilidade em 
executar um trabalho de excelência é ainda maior 
porque estamos lidando com vidas e queremos fazê-lo 
da melhor forma possível”.

Evento

Entre os mais influentes da saúde
Aproximadamente 500 personalidades de 
toda a cadeia da Saúde no Brasil se reuniram 
no início do ano, em São Paulo, num even-
to organizado pelo Grupo Mídia, para presti-
giar os 100 Mais Influentes da Saúde, que 
reconhece os profissionais, por meio de seu 
conhecimento e atuação em áreas específi-
cas de negócio visando melhorar o segmento 
em todo o País. Os desafios na Saúde brasilei-
ra são grandes, mas é inegável a expressiva 
gama de profissionais dispostos a mudar esse 
cenário. Na categoria Indústria, um dos exe-
cutivos premiados foi Armando Lopes, Diretor 
Geral da Siemens Healthineers no Brasil. 

Armando citou alguns dos principais proje-
tos realizados ao longo de 2018 no Brasil, 
entre eles, o Projeto Enterprise, do Grupo 
Hermes Pardini, em que está sendo ins-
talada a maior automação laboratorial do 
mundo com a plataforma Atellica e envol-
vendo muitas outras inovações. “Tenho 
muito orgulho e satisfação em poder co-
laborar com um setor que tem o propósi-
to de proporcionar bem-estar para a po-
pulação. A responsabilidade em executar 
um trabalho de excelência é ainda maior 

porque estamos lidando com vidas e que-
remos fazê-lo da melhor forma possível”.

Em sua 7ª edição, os ganhadores do prêmio 
foram escolhidos pelo conselho editorial do 
Grupo Mídia baseado em uma pesquisa de 
mercado e na votação aberta, que ocorre 

pelo site da revista Healthcare Manage-
ment. Atualmente, a premiação é dividida 
em 10 categorias voltadas às melhorias no 
setor: Gestor na Saúde; Tecnologia; Arqui-
tetura e Infraestrutura; Indústria; Saúde Su-
plementar; Entidades Setoriais; Empresário; 
Referência; Autoridade Pública; e P&D. 
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ClientesMatéria de Capa

Inovação com foco na 
medicina de precisão
Lançamentos apresentados pela Siemens Healthineers na 
JPR 2019 mostram cases e soluções práticas de digitalização, 
medicina de precisão e melhor experiência para o paciente

A 49ª edição da Jornada Paulista de Ra-
diologia (JPR 2019), organizada pela 
Sociedade Paulista de Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem (SPR), já se tornou 
um dos principais eventos de radiologia 
e colocou o Brasil no circuito mundial 
quando se trata de estudos e avanços 
científicos nesta área. A evolução tecno-
lógica voltada para uma medicina cada 
vez mais precisa, o bem-estar do pacien-
te, um histórico e cruzamento de dados 
capaz de levar cada vez mais à preven-
ção e somado a processos cada vez mais 
viáveis, financeiramente, para colaborar 
com um sistema de saúde sustentável 
são objetivos pretendidos pelos players 
desse mercado.

Há alguns anos, a Siemens Healthineers 
tem usado o seu conhecimento e experiên-
cia, não somente no mercado brasileiro, e 
vem trabalhando para estar num patamar 
de colaboração com toda a cadeia da saú-
de: “Com o advento da Digitalização, hoje, 
a possibilidade de ampliar e disponibilizar 
conhecimento é imensurável”, comenta  
Armando Lopes, Head de Digital Services 
da Siemens Healthineers na América Lati-
na.  “É possível auxiliar em ações preventi-
vas nos exames de rotina, fazer follow up 
pró ativo por meio de machine learning, 
gestão remota de base instalada, entre ou-
tras coisas. Estes são conceitos já bastante 
conhecidos em outros setores da indústria 
e que vem sendo inseridos em ritmo ace-
lerado também na Saúde. Com a Digita-
lização, a Gestão da Saúde Populacional 
torna-se cada vez mais viável por meio de 
cuidados individuais e personalizados para 
cada paciente”, explica Armando. 

Por meio dessa estratégia é que a compa-
nhia apresenta na JPR suas inovações e so-

luções para esse segmento em constante 
expansão. No quesito equipamento + so-
luções, as novidades são:

• MAGNETOM Altea* – no centro da per-
formance dessa Ressonância Magnética 
está a exclusiva e inovadora Tecnologia 
Biomatrix, que permite que o equipamento 
se adapte às características individuais de 
cada paciente, promovendo estudos de ro-
tina  mais rápidos e com isso  reduz o tempo 
de permanência do atendido na instituição, 
aumentando a eficiência do fluxo de traba-
lho e retorno mais rápido do investimento. 
Já o Innovision*, um exclusivo e revolucio-
nário dispositivo que proporciona ao pa-
ciente uma experiência multimídia única 
e imersiva, permite a realização de exames 
de ressonância magnética em pacientes 
até então não elegíveis como pessoas com 
claustrofobia ou movimentos involuntários, 
por exemplo.

• ACUSON Sequoia – lançamento em 
ultrassonografia que possui a nova tecno-
logia de geração de imagens BioAcoustic, 
capaz de adaptar o sinal às diferentes ca-
racterísticas, garantindo a melhor qualida-
de de imagem para cada variabilidade físi-
ca, única em cada paciente. Além do novo 

transdutor abdominal profundo (DAX), 
uma nova arquitetura de alta potência e 
atualizações inovadoras para elastografia 
e ultrassom com contraste consegue uma 
penetração de visualização de até 40 cm. 
Com sua arquitetura e recursos inovado-
res, expande a medicina de precisão - per-
mitindo imagens de alta resolução, que se 
adaptam ao tamanho e às características 
pessoais dos pacientes, contribuindo para 
um diagnóstico mais preciso e confiável. 

• SOMATOM go.TOP – por meio do uso 
de um tablet, que é integrado ao tomó-
grafo, o profissional da saúde pode veri-
ficar as informações do paciente, prepa-
rar o protocolo e realizar todas as etapas 
do exame de dentro da sala, ao lado do 
paciente – a medicina de precisão a favor 
da humanização. Made in Brazil – desde 
o início do ano a produção de uma parte 
da linha SOMATOM go está sendo feita 
na fábrica da Siemens Healthineers, em 
Joinville, SC. “É uma grande satisfação 
estar envolvido nesse projeto de alta tec-
nologia e inovação, com grande aceita-
ção no mercado brasileiro e mundial. Es-
tarmos entre as três fábricas envolvidas 
nessa produção, no mundo, tem trazido 
uma grande motivação para nossa equi-
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Clientes

pe brasileira” destaca José Luiz Baccan, 
Gerente de Planta da Fábrica Siemens 
Healthineers no Brasil.  

• MAMMOMAT Revelation – mamógrafo 
que possibilita menos desconforto através 
de compressores com compressão suave 
personalizada, SoftComp, além do benefí-
cio da tecnologia PRIME, que reduz em até 
30% a dose de radiação, durante o exame 
2D  e diminuição da necessidade de repe-
tição do exame, através da tomossíntese 
mais abrangente de 50° que possibilita 
alcance da mais alta resolução de profun-
didade e detalhamento de lesão;  A tecno-
logia da biópsia mamária 3D, a exposição 
do fragmento de biópsia durante o proce-
dimento, a mamografia com contraste e 
a classificação da densidade mamária são 
evoluções no equipamento pensando na 
melhor experiência da paciente e precisão 
no resultado do exame.

E para o futuro: mais do que “máquinas” 
Os avanços tecnológicos já ultrapassa-
ram as novidades somente para o quesito 
equipamentos, hoje, vivencia-se, definiti-
vamente, a era da IA. Toda a inteligência 
por detrás de um equipamento e de um 
processo tem feito toda a diferença: “O ad-
vento de tecnologias cada vez mais avan-
çadas é inevitável e estão sendo cada vez 
mais entendidas e utilizadas para trazer 
benefícios como: prevenção e aumento do 
bem-estar do paciente, por meio de uma 

medicina de precisão. As ações repetitivas 
devem ser cada vez mais realizadas por má-
quinas e os profissionais da saúde podem 
se dedicar mais à humanização dos atendi-
mentos e desenvolvimento de plataformas” 
explica Armando. 

E em conformidade com essa estratégia 
adotada pela companhia seguem projetos 
como: o teamplay, que se propõe a conec-
tar clientes ao redor do mundo para troca 
de experiências e melhores práticas, tanto 
no aspecto de produtividade quanto na 
questão qualitativa na realização de exa-
mes; e o e-Health, plataforma que conecta 
médicos, profissionais de saúde e pacien-
tes possibilitando o acesso compartilhado 
a todo o histórico médico. E as novidades 
da companhia, que vão de encontro a esse 
mundo inteligente, não param por aí. Nas 
últimas edições de eventos importantes do 
circuito mundial como o RSNA e HIMMS, 
entre as novidades estavam também os 
produtos AI-Pathway Companion e AI-Rad 
Companion Chest CT:

AI-Pathway Companion* – sistema de 
apoio à decisão clínica baseado em Inteli-
gência Artificial(AI), que auxilia os médi-
cos na tomada de decisões diagnósticas e 
terapêuticas, ao longo do percurso clínico. 
Ele foi desenvolvido para ajudar a otimizar 
os processos durante os caminhos clínicos 
e, assim, o sucesso geral do gerenciamen-
to de pacientes com fornecimento aos 
médicos de recomendações para doenças 
multidisciplinares o estado clínico de cada 
paciente, com base na integração de dados 
e Inteligência Artificial e faz sugestões para 
os próximos passos. A primeira aplicação 
clínica será para o câncer de próstata.

AI-Rad Companion Chest CT*– primeiro 
assistente de software inteligente para ra-
diologia, que pode identificar órgãos e al-
terações, potencialmente, relevantes para 
doenças. Voltado para tomografia compu-
tadorizada, equipes de cientistas da Sie-
mens Healthineers treinaram os algoritmos 
subjacentes com base em extensos conjun-
tos de dados clínicos. Usando imagens de 
TC do tórax, o software pôde diferenciar 
as várias estruturas dessa parte do corpo, 
realçá-las individualmente, marcá-las e me-
dir possíveis anormalidades. Isso se aplica 
igualmente aos órgãos como o coração e os 
pulmões, a aorta e os corpos vertebrais. O 
software transforma automaticamente as 
descobertas em um relatório quantitativo.

“A Radiologia tem avançado de forma 
inigualável; trata-se de uma das áreas da 
Medicina mais interligadas à tecnologia 
e, por isso, os ganhos são imensos: com 
equipamentos e softwares cada vez mais 
robustos, preditivos e inteligentes, leva-
mos mais qualidade de atendimento e de 
vida aos pacientes, com assertividade”, 
afirma Dr. Carlos Homsi, presidente da 
Sociedade Paulista de Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem (SPR). “Congressos 
como a JPR são o palco ideal para que o 
radiologista entre em contato com essas 
inovações tecnológicas, assimile como 
elas podem facilitar e tornar mais prática 
sua rotina e como contribuem de forma 
decisiva para a saúde de qualidade. Com 
esse desenvolvimento, o radiologista 
pode deixar as tarefas automáticas e re-
petitivas para as máquinas, e se concen-
trar em buscar diagnósticos certeiros e 
as melhores alternativas de tratamento 
para os pacientes”, conclui.

O projeto brasileiro que conquistou o mundo
Desenvolvido 100% no Brasil, o VOC - Virtual Operations 
Center – é uma exclusiva solução da Siemens Healthine-
ers, que possibilita o controle remoto de equipamentos 
de ressonância magnética em qualquer lugar. O acesso 
remoto amplia muito as possibilidades de diagnósticos – 
com o controle da ressonância magnética, virtualmente, 
significa que um especialista pode disponibilizar o co-
nhecimento e auxiliar outro profissional a quilômetros 
de distância.

A solução está sendo comercializada pela Siemens  
Healthineers em todo o mundo e passou a chamar  
syngo Virtual Cockpit.

Siemens Healthineers 11
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A evolução da cardiologia 
no segmento veterinário
A médica veterinária especializada em cardiologia, Dra. Cássia Cristina da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ- USP), fala sobre 
os melhores exames que ajudam no bem-estar cardíaco dos bichinhos de estimação

Tendências

HS - Quais são os principais distúrbios que acome-
tem os animais domésticos como cães e gatos?
Dra. Cássia - No geral, cães de pequeno porte são 
mais acometidos pela valvopatia mixomatosa (do-
ença degenerativa das valvas cardíacas). Já cães de 
porte grande ou gigante e gatos são mais acome-
tidos por doenças do músculo cardíaco, as cardio-
miopatias – nos cães de porte grande ou gigante 
observamos mais a cardiomiopatia dilatada e, em 
gatos, a cardiomiopatia hipertrófica. E ambas as 
espécies também podem já nascer com problemas 
no coração, chamadas cardiopatias congênitas - as 
mais frequentes são a persistência de ducto arterio-
so, estenose aórtica, estenose pulmonar e as comu-
nicações interatriais ou interventriculares. Todas es-

tas cardiopatias podem evoluir para a insuficiência 
cardíaca congestiva.

HS - Como deve ser feito esse diagnóstico: é pre-
ciso fazer exames? Que tipos de exames?
Dra. Cássia - Durante a anamnese e o exame físico 
já é possível suspeitar de alguma cardiopatia por-
que é neste momento que se obtém informações 
relacionadas ao dia a dia do animal e, durante a aus-
cultação, avalia-se o ritmo do coração e a presença 
ou ausência de sopro. Caso seja auscultada alguma 
alteração, pode-se desconfiar de determinada car-
diopatia. Entretanto, para um diagnóstico efetivo, 
é necessário recorrer a exames complementares. 
Os principais utilizados na rotina veterinária são o 
ecodopplercardiograma e eletrocardiograma. Eu 
possuo um aparelho portátil da Siemens Healthine-
ers, o ACUSON P500 com duas sondas (pediátrica e 
adulto para a medicina humana), porém usado tam-
bém para realização de exames ecocardiográficos 
em clínicas veterinárias. A praticidade do aparelho, 
dimensões e peso reduzidos sem perda na qualida-
de das imagens quando comparado a aparelhos es-
tacionários me ajuda muito nos exames periódicos 
de diagnóstico.

HS - Como os cuidadores dos bichinhos podem 
perceber alguma anomalia? Há sinais aparentes? 
Caso sim, quais?
Dra. Cássia - Cães tendem a demonstrar mais sinais 
clínicos de cardiopatias do que os gatos. Na espécie 

Eles são mais de 132 milhões no país: 53 milhões de 
cães, 38 milhões de aves, 22 milhões de gatos, 18 mi-
lhões de peixes ornamentais e 2,7 milhões de peque-
nos répteis e mamíferos¹. Movimentaram na econo-
mia mais de 25 bilhões de reais somente em 2017², e 
o Brasil, hoje, ocupa a 4ª posição em população total 
de animais de estimação no mundo e o 3º em maior 
faturamento³. Além disso, o brasileiro, cada vez mais, 
tem tratado os seus bichinhos de estimação como 
membro da família e, apesar dos gastos com alimen-
tação estar no topo da lista de prioridades dos donos, 

tem aumentado também a procura por serviços, pet 
care e, principalmente, atendimento médico.

E dentro da área médica veterinária um segmento em 
específico tem se desenvolvido exponencialmente nos 
últimos anos e tem ajudado a salvar vidas de inúme-
ros animais: a cardiologia veterinária. Por isso, a nossa 
convidada dessa edição, Dra. Cássia Cristina Santiago 
dos Santos, conta um pouco sobre esse segmento, o 
que mudou e como prevenir doenças cardiovasculares 
nos PETs:
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canina, os sinais clínicos mais evidentes são tosse, 
engasgo, cansaço fácil, cianose de língua, dispneia 
e episódios de síncope. Já nos gatos, a doença car-
díaca pode não ser tão evidente assim, pela própria 
característica da espécie. Muitas vezes, o primeiro 
sinal clínico é a dispneia ou a paresia/ paralisia de 
membros secundários ao tromboembolismo (com-
plicação frequente das cardiopatias em felinos), 
sinais clínicos de uma cardiopatia já em estágio 
avançado. Nesta espécie, recomenda-se check up 
periódico com o clínico e exame ecocardiográfico 
anual, após o primeiro ano de vida do animal. Desta 
maneira, é possível diagnosticar a doença cardíaca 
precocemente.

HS - Na sua opinião, como o segmento de cardio-
logia no meio veterinário evoluiu no Brasil?
Dra. Cássia - Nos últimos anos, houve uma grande 
evolução na cardiologia veterinária, tanto na parte 
de diagnóstico quanto na parte de tratamento. Em 
diagnóstico, hoje temos acesso às técnicas e apa-
relhos que até poucos anos atrás eram exclusivas 
do segmento da Medicina Humana, como exames 
ecocardiográficos utilizando-se as tecnologias mais 
modernas disponíveis no mercado.

Na parte de tratamento, o desenvolvimento de 
medicamentos mais potentes e com menos efeitos 
colaterais voltados, exclusivamente, para a Medici-
na Veterinária (levando-se em conta o tamanho e 
as características fisiológicas de cada animal) tem 

possibilitado um aumento da sobrevida e melhor 
qualidade de vida para nossos pacientes, além do 
avanço de técnicas cirúrgicas para correção de algu-
mas cardiopatias.

Saiba mais:

O título de especialista em 
Cardiologia Veterinária foi 
aprovado, recentemente, pelo 
Conselho Federal de Medicina 
Veterinária. É um passo muito 
importante para a área da 
Cardiologia e para a Medicina 
Veterinária propriamente dita, pois 
estimulará a educação continuada 
e capacitação dos profissionais que 
amam essa especialidade.

Referências:
1. IBGE (2013)
2. Instituto Pet Brasil (2018)
3. Abinpet

Dra. Cássia Cristina é forma-
da em Médica-veterinária 
graduada pela Universida-
de Paulista (Unip), residên-
cia em clínica médica de 
pequenos animais pela Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR), pós-gradu-
ada em Ecocardiografia pelo Inbrapec, mestran-
da do Departamento de Clínica Veterinária (com 
ênfase em cardiologia veterinária) na Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Univer-
sidade de São Paulo (FMVZ- USP).
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Lançamentos / Produtos

Ensaio de Troponina I de Alta 
Sensibilidade é um dos marcadores 
cardíacos mais eficazes atualmente

Comprometida em sempre oferecer a me-
lhor experiência para o paciente e expandir 
os cuidados com a saúde e a Medicina de 
precisão, a Siemens Healthineers apresen-
ta marcadores cardíacos cada vez mais efi-
cazes como o uso da Troponina I de Alta 
Sensibilidade* para o diagnóstico precoce 
do Infarto Agudo do Miocárdio. Devido à 
maior sensibilidade e precisão diagnóstica 
para a detecção de infarto agudo do mio-
cárdio na admissão, o intervalo de tempo 
para a segunda avaliação de troponina 
cardíaca pode ser reduzido com o uso de 
ensaios de alta sensibilidade. Isso pode 
diminuir, significativamente, o atraso do 

diagnóstico, reduzindo também o tempo 
de hospitalização no departamento de 
emergência e, consequentemente, os cus-
tos e a necessidade de utilização de testes 
adicionais e a utilização de demais marca-
dores durante a investigação.

O ensaio da Siemens Healthineers atende 
a todas as diretrizes atuais e garante resul-
tados confiáveis a partir de uma tecnologia 
comprovada com Éster de Acridina, conjun-
to com três novos anticorpos monoclonais, 
para as plataformas Atellica IM e ADVIA 
Centaur ®, e tecnologia LOCI para as plata-
formas DIMENSION:

Resultados rápidos: 

18 min (ADVIA Centaur) e  
10 min (Atellica IM e Dimension) 
 

Limite de Detecção: 

2,21 pg/mL (ADVIA Centaur) e  
1,60 pg/ml (Atellica IM),  
2,7 pg/ml (Dimension)

De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC), a introdução dos ensaios 
de Troponina de Alta Sensibilidade permitiu 
a detecção de níveis mais baixos, em menor 
tempo, após o início do infarto, com poder 
de detecção de 10 a 100 vezes maior que 
as troponinas convencionais. Os ensaios de 
Troponinas de Alta Sensibilidade precisam 
medir índices abaixo do percentil 99 e aci-
ma do limite de detecção (LoD), em pelo 
menos 50% de indivíduos saudáveis - Com 
CV <10% no percentil 99.¹

E os benefícios não param por aí, a Troponi-
na de Alta Sensibilidade também pode ser 
aplicada como avaliação prognóstica em 
outras patologias cardíacas, em pós-ope-
ratório, avaliação de cardiotoxicidade por 
drogas (principalmente quimioterápicos) e 
avaliação prognóstica da sepse.

As doenças 
cardiovasculares já 
chegam a marca de uma 
morte a cada 40 segundos 

*Pendente de registro na ANVISA. 



Entre os principais fatores de risco estão a hipertensão, o colesterol 
elevado, o diabetes, a ingestão de bebidas alcóolicas, tabagismo, 
sedentarismo e/ou obesidade e o alto índice de estresse.³

Evitar os fatores de risco e a realização de 
exames periódicos podem mudar esse cenário

As doenças cardiovasculares  
no Brasil

* Em processo de registro na Anvisa.

Referências:
1. Internal Federation of Clinical Chemistry (IFCC).
2. Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) -  

http://www.cardiometro.com.br/sobre.asp
3. Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)

As doenças cardiovasculares ocupam a infeliz 
primeira posição de causa de óbitos em território 
brasileiro. Em 2017, foram mais de 300 mil 
mortes, faltando pouco para a marca dos 400 mil.  

O Cardiômetro² criado pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC) já registra mais de 75 mil 
falecimentos até o início do mês de março desse 
ano (2019). Entre os grupos de causas que mais 
apresentam mortalidade estão:

1º  Acidente Vascular Cerebral  
(AVC) e outras cerebrovasculares

2º  Infarto do miocárdio, angina e outras 
doenças isquêmicas do coração

3º  Doenças hipertensivas e hipertensão 
arterial sistêmica

As doenças cardiovasculares 
em números 

              Uma morte a cada 

40 segundos 

No período de 2004 a 2014,  
as doenças cardiovasculares foram responsáveis por:

vezes 
mais que as todas as causas 
externas (acidentes e violência)

2,3

vezes 
mais que todas as 
infecções incluindo a AIDS

6,5

vezes 
mais que as doenças respiratórias

3

3.493.459 óbitos
no Brasil

29%
do totalmil

mortes em 2017

300 mil
400

Causam o 

dobro de 
mortes  
somando todos 
os tipos de 
câncer juntos
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A boa curiosidade infantil de Ana Clara reflete uma 
das várias dúvidas, que muitos têm ou já tiveram 
sobre o exame de sangue: por que tantas cores e 
etiquetas, tempo de jejum, se o jejum é necessário 
ou não, ingestão de água, além das dúvidas sobre o 
que acontece depois de recolhidos e se são seguros 
os resultados que recebemos. 

Apesar de ser um exame médico popularmente co-
nhecido, a farmacêutica bioquímica, Cleide Rodri-
gues Borella, especialista em marketing científico 
da Siemens Healthineers no Brasil, explica abaixo os 
principais questionamentos e reforça o quanto ele é 
importante para auxiliar os médicos no diagnóstico 
mais assertivo e na definição do tratamento mais 
adequado para cada caso:

P. Por que existem diferentes tipos de jejum: 8h, 
12h, jejum absoluto, com ou sem ingestão de 
água, etc?
R. Os exames são separados de acordo com a in-
vestigação que o médico precisa fazer após uma 
consulta de rotina para check up ou a suspeita de 
uma determinada doença. Portanto, para os casos 
de dosagem de glicose para o diagnóstico de dia-
betes, por exemplo, o mínimo é de 8 horas, no caso 
do colesterol, são 12 horas podendo chegar até 14 
horas, por causa da dosagem de triglicérides. Para 
esses casos é permitida a ingestão de água. No caso 
de jejum absoluto e exames que serão usados con-
traste ou anestesia, é proibido beber líquidos.

Outras informações importantes quanto ao preparo 
são: a não ingestão de bebida alcóolica por 72 horas 
antes do exame (3 dias) e evitar a atividade física 

intensa nas 24 horas que antecedem a retirada de 
sangue.

O jejum não deve ser maior do que 14h porque a 
partir deste ponto sem ingerir alimento o corpo irá 
iniciar o processo de queimar as reservas (calorias/
gorduras), produzindo resíduos que poderão inter-
ferir no exame.

P. Os tubos da coleta variam em quantidade e 
possuem tampas com cores diferentes, existe 
um motivo para essas diferenciações?
R. Sim. Para um resultado correto é preciso que o 
preparo seja seguido conforme as orientações do 
médico ou profissional do laboratório, e a parte de 
coleta, armazenamento e transporte dos tubos tam-
bém siga um protocolo que evite contaminação, al-
teração ou extravio, ou seja, um processo altamente 
seguro.

Para que isso ocorra, os tubos para a coleta de san-
gue foram desenvolvidos especificamente para essa 
finalidade. Os recipientes para coleta mais usados 
são os tubos plásticos à vácuo. No interior deles 
existem diferentes substâncias para atender a ne-
cessidade de um grupo de exames, de acordo com o 
pedido médico, por isso, as diferentes quantidades 
de tubos e cores das tampas diferenciadas determi-
nando para quais exames se destinam:

• Tubo azul - é usado em coletas de sangue para 
exame de coagulação, por isso, possui anticoagu-
lante e citrato de sódio.

• Tubo verde - usado para análise bioquímica. Em 
seu interior deve ter heparina e anticoagulante.

Ana Clara Neaime, de 10 anos, filha de Ana 
Paula Neaime, gerente de vendas da Siemens 
Healthineers no Brasil, durante um exame de 
sangue, questionou: “Por que precisamos tirar 
tantos tubinhos se eles não ficam nem cheios?”

Tudo o que você 
queria saber sobre 
o exame de sangue

Saiba mais

16 Siemens Healthineers
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• Tudo vermelho e tubo amarelo - são usados em 
coletas de soro para análises bioquímicas e soro-
lógicas. Os tubos não possuem anticoagulante e 
podem ou não ter gel.

• Tubo roxo - usado em análises hematológicas, os 
tubos com tampa roxa ou tubos de EDTA possuem 
anticoagulantes.

• Tubo cinza - usado para exame de glicemia em 
que são colhidas amostras de plasma. Ele deve 
conter fluoreto de sódio com EDTA.

P. Podemos ter o sangue retirado de diversas par-
tes do corpo, além do braço?
R. O ideal é escolher veias de maior calibre, que 
são mais fáceis para coleta e estão localizadas no 
braço. Mas, se não encontrá-las é possível retirar 
o sangue pelas veias das mãos ou pés. Evita-se lu-
gares do corpo que esteja sofrendo alguma terapia 
ou hidratação intravenosa, locais com cicatrizes ou 
queimadura, perto de onde foi realizado uma mas-

tectomia, cateterismo ou qualquer outro procedi-
mento cirúrgico, além de áreas com hematomas, 
abscessos, que já sofreram trombose ou múltiplas 
punções recentes.

Uma dica importante é nunca dar os “famosos ta-
pinhas” no local escolhido para retirada do sangue 
porque pode ocorrer um deslocamento das placas, 
que não é benéfico para o resultado final do exame.

P. Por que algumas pessoas se sentem tão mal 
durante o exame de sangue?
R. É importante frisar que é uma minoria que faz 
parte dos pacientes que realmente se sentem muito 
mal ao realizarem o exame de sangue e isso pode 
ocorrer por diversos fatores como:

• Hipoglicemia – o tempo sem comer pode pro-
vocar a falta de açúcar no sangue e com isso a 
pessoa sentirá fraqueza, tremores, suor frio e até 
confusão mental;

• Ansiedade excessiva em relação ao exame ou a 
preocupação com uma possível doença que está 
sendo investigada;

• Medo de agulha;
• Não gostar de ver sangue (hemofobia).

P. Para onde vão os frascos de sangue?
R. Os frascos são enviados para uma estrutura la-
boratorial, que nos dias atuais, está cada vez mais 
automatizada e digitalizada. Esses espaços podem 
estar dentro do próprio laboratório de exames onde 
foi realizada a coleta. No caso da retirada de sangue 
em ambientes de trabalho, consultórios, entre ou-
tros, são enviados os frascos para essas estruturas 
de diagnóstico adequadas e elas retornam com o 
laudo final. 

P. Os resultados que recebemos do exame de 
sangue são 100% seguros?
R. Sim, praticamente 100% seguros. A preocupação 
com a segurança do recipiente dentro do laborató-
rio de análise é excessiva e prioritária e a tecnologia 
só veio para agregar, por isso, podemos dizer que o 
trabalho de muitos é dedicado para que os pacien-
tes recebam exames com padrão de segurança de 
100%, mais assertivos e em menor tempo. Hoje, 
temos sistemas de esteiras automáticas que distri-
buem os tubos de amostras entre os equipamentos, 
de acordo com a especificidade dos exames pres-
critos pelos médicos, além de novas sorotecas au-
tomatizadas, que possibilitam que novos exames 
sejam incluídos ou repetidos, durante o processa-
mento das amostras usando um simples comando 
eletrônico. Com essa dinâmica e otimização do tra-
balho operacional que a digitalização nos trouxe, 
profissionais de saúde passam a atuar de forma mais 
dedicada ao atendimento pessoal – humanização.
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digi-NERAN reúne pesquisadores 
nas áreas de Neurologia, 
Radiologia e Anestesia

O primeiro encontro científico -  
digi-NERAN foi realizado no Brasil, 
em março, na capital paulista, e 
reuniu pesquisadores de renoma-
das instituições: Medical Valley, re-
presentado pela Medical School at 
Friederich-Alexander Universität & 
Anesthetist (FAU) da Alemanha; Bri-
gham and Women´s Hospital (BWH), 
da Harvard Medical School (EUA);  e 
da - Faculdade de Medicina da USP 
(FMUSP – INRAD) do Brasil, para dis-
cutir atuais pesquisas nas áreas de 
Neurologia, Radiologia e Anestesia.

Por meio do equipamento de ressonân-
cia magnética - MAGNETOM 7 Tesla*, 
desenvolvido pela Siemens Healthineers, 
mais de 80 pesquisadores trabalharam 
juntos em grupos de estudo, durante o 
workshop, e compartilharam suas expe-
riências e pesquisas criando um ambien-
te de colaboração muito produtivo.

Segundo Manuel Coelho Filho, da área 
de Inovação da Siemens Healthineers da 
América Latina, o volume de pesquisas 
realizadas isoladamente por essas ins-

tituições já era alto e cada uma, a sua 
maneira, utilizam diversas tecnologias 
Siemens Healthineers em seus estudos. 
“Percebemos que havia muita sinergia 
entre as pesquisas, por isso, a ideia de 
reuni-las e promover a troca de conhe-
cimento, onde todos, sobretudo a socie-
dade saem ganhando”, explica Manuel.

Parecidos ou complementares, o fato é 
que os grupos encontraram no evento 
sediado no INRAD do Hospital das Clíni-
cas um componente cada vez mais vital 
para o sucesso nas pesquisas: a colabo-

ração. Mais encontros ocorre-
rão, periodicamente, para dar 
continuidade às pesquisas e 
ao intercâmbio de conheci-
mento e, com certeza, muitas 
novidades virão. A profa. dra. 
Claudia da Costa Leite, profa. 
associada do Departamento 

de Radiologia e Oncologia da Faculdade 
de Medicina da USP e chefe do Ensino 
e Pesquisa do Instituto de Radiologia do 
Hospital das Clínicas da FMUSP, selecio-
nou os principais temas que terão anda-
mento a partir do encontro:

1) Na área de inteligência artificial, o 
projeto conjunto vai ser focado no 
diagnóstico do câncer de próstata 
por meio das imagens de ressonân-
cia magnética. Vão ser utilizados os 
critérios bem definidos de Gleason e 

informações de radiômica a fim de 
definir risco leve, moderado e alto 
para a presença de lesões malignas.

2) Na área de doenças neurodegenera-
tivas, o foco será a doença de Parkin-
son, que será avaliada em aparelho 
de ultra-campo com 7 Tesla procu-
rando definir biomarcadores de ima-
gem para esta doença (o diagnóstico 
é clínico e a imagem serve hoje so-
mente para descartar outras causas).

3) A área de automação em aneste-
sia vai focar no desenvolvimento 
e validação de bombas de infusão 
e monitores para procedimentos 
anestésicos, tornando o processo 
mais automático e menos depen-
dente do fator humano, utilizando 
modelos farmacocinéticos ou far-
macodinâmicos.

4) Na área de controle da dor foi pro-
posta a monitorização dos níveis de 
opióides para o controle de analgesia 
por meio de monitores específicos.

5) O grupo de físicos e engenheiros irá 
intercambiar protocolos de imagens 
de ressonância magnética 7 Tesla já 
estabelecidos nas respectivas institui-
ções, como por exemplo, protocolos 
especiais para estudos vasculares e 
de susceptibilidade magnética (QSM) 
e, em conjunto, desenvolver  proto-
colos para doenças neurodegenera-
tivas. Em se tratando de hardware, 
está previsto o desenvolvimento de 
uma bobina específica para estudos 
de mão e punho.

Pesquisas realizadas isoladamente ganham força em evento 
colaborativo e com ressonância magnética 7 Tesla

*Pendente de registro na ANVISA. 

“A inovação não se constrói só dentro de uma 
instituição, mas compartilhando conhecimento 
com outras e aproximando seus pesquisadores.” 

Prof. Dr. Giovanni Cerri, chefe do Conselho Diretor do Inrad e 
presidente da Comissão de Inovação do HCFMUSP

Pesquisadores e participantes 
envolvidos no 1º digi-NERAN

Inovação
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Clientes

Unimed São José do Rio Preto 
realiza projeto para ganho na 
capacidade de atendimento

Ser mais do que um prestador de servi-
ços, ter conhecimento e criatividade para 
propor soluções e enxergar além das ta-
refas do dia a dia - foram com essas pre-
missas que a equipe da área de Enterpri-
se Services da Siemens Healthineers viu 
uma grande oportunidade de melhorar 
todo o fluxo de trabalho da Unimed, que 
fica em São José do Rio Preto, cidade do 
interior de São Paulo.

Gaspar Lança Silva, biomédico respon-
sável pela Unimed São José do Rio Pre-
to, explica que estavam colocando em 
prática toda a estratégia de crescimento 
da unidade e sabiam que, consequen-
temente, haveria uma necessidade de 
aumento da capacidade. “Tínhamos que 
melhorar os processos e atender com 
mais eficácia essa nova demanda. A par-
ceria com a equipe da Siemens Healthi-
neers nos trouxe clareza e transparência 

nos processos para gerar resultados pro-
missores no atendimento”.

A Unimed é uma operadora de plano de 
saúde com 260 mil vidas e tem reunido 
forças num plano de verticalização fo-
cado em serviços diagnósticos, por isso, 
entre os seus desafios estava a questão 
da internalização do serviço de Análises 
Clínicas. A unidade de São José do Rio 
Preto já estava em fase de implantação 
desse serviço de análise, porém com 
necessidade de adequação nos proces-
sos e estrutura física para um melhor 
atendimento ao paciente e eficiência 
no processamento dos exames.

“Detectamos a oportunidade! Tínhamos 
conhecimento para realizar um traba-
lho de excelência e possuímos as fer-
ramentas necessárias para resultar em 
ganhos evidentes para o nosso cliente. 

E mais do que tudo, também tivemos 
a confiança e parceria da Unimed, que 
foi essencial para os resultados obtidos 
nessa simulação” explica Leonardo Pili, 
Head de Enterprise Services da Siemens 
Healthineers no Brasil.

O conhecimento
Foi realizada a simulação de balanceamento de 
recursos, a adequação dos processos e a análise 
de capacidade e produtividade da unidade.

As ferramentas

Entre as ferramentas utilizadas no processo estão:
• Consultoria Lean - para identificação de opor-

tunidades de otimização de processos
• Layout Planning - para otimização da produti-

vidade na área técnica
• Workflow Simulation - para simular, virtual-

mente, a operação e testar modelos que levas-
sem a melhor utilização dos recursos (físicos e 
de pessoas) para o aumento de produtividade 
e melhor experiência do paciente.

Os resultados
Com o mapeamento de processos e pontos de melhoria, 
testados no simulador virtual, foram detectados:

Conheça mais a área 
de Enterprise Services

Enterprise Services é a área da 
Siemens Healthineers responsá-
vel por desenvolver soluções ino-
vadoras e customizadas em servi-
ços que englobam equipamentos, 
plataformas tecnológicas, pro-
gramas de educação continuada 
e de eficiência operacional com 
modelos financeiros personaliza-
dos sempre com foco nas neces-
sidades de nossos clientes. Hoje é 
um dos pilares na construção de 
novas formas de parceria entre a 
companhia e cliente.

Consultoria leva otimização do fluxo de trabalho e simulação virtual 
para o serviço de Análises Clínicas da operadora de saúde com 
aumento possível de 72% de sua capacidade de atendimento

Necessários 10 
Recursos Humanos

Tempo de permanência

70 minutos

93 
pacientes / dia

Tempo de permanência

43 minutos

Necessários 8 
Recursos Humanos

160 
pacientes / dia

Capacidade máxima 
de atendimento atual

Capacidade máxima com 
adequações sugeridas aos processos

Aumento de

72% 
do atendimento

Diminuição de 

39%
do tempo  
de espera  
do paciente



Redefina os limites do 
ultrassom com o novo 
ACUSON Sequoia

Equipamento desenhado por usuários para usuários. Conta com 
a tecnologia de geração de imagens BioAcoustic, revolucionária 
no segmento, que adapta o sinal às características bioacústicas 
de cada paciente, permitindo penetração de até 40cm, gerando 
imagens com mais qualidade.

siemens-healthineers.com.br


