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CARDIOLOGIA

CENTER OF EXCELLENCE
American College of Cardiology
Reconhecido desde 2014 pelo American College of Cardiology
(ACC) como um dos Centros de Excelência Internacionais no
tratamento do infarto agudo do miocárdio (IAM) e como Founding
Ambassador do ACC, por ajudar a comunidade internacional
de profissionais cardiovasculares utilizando e fazendo parte de
seus Registros Internacionais de Qualidade. Instituímos o protocolo
de infarto em 2005. A partir de 2013, seus resultados passaram
a ser reportados ao ACC, via Registro Action, permitindo que o
seu desempenho fosse comparado aos mais de 900 hospitais
participantes do Registro. Em 2015, obtivemos o Selo Platinum
Performance Achievement Award, como reconhecimento do
padrão de excelência no tratamento e atendimento de pacientes com
infarto agudo do miocárdio.

CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA
O Centro Diagnóstico Cardiopulmonar e o Departamento de Imagem
realizam todos os exames cardiológicos necessários para tomada de
decisão clínica, tais como:

• Ecocardiografia.
Mais de 30.000 ecocardiogramas/ano. Dispõe de nove salas.
Unidades: Morumbi (6, dedicando 2 delas para exames em leito),
Alphaville (1), Jardins (1), Perdizes/Higienópolis (1).

• Função pulmonar.
Unidade Morumbi: uma sala para Exames Completos; Alphaville:
uma sala de Ergoespirometria.

• Métodos gráficos (Ergometria, Ergoespitometria,
MAPA, ECG).
Cerca de 32.000 exames/ano. Dispõe de 11 salas - unidades:
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Morumbi (4), Alphaville (1), Jardins (2), Unidade de Check-Up (3),
Perdizes/Higienópolis (1).

• Medicina nuclear.
Mais de 3.500 cintilografias de perfusão do miocárdio/ano em
câmara (CZT) dedicada com detectores digitais de estado sólido.
Os exames de PET/CT Cardíaco com FDG (Positron Emission
Tomography com Fluordeoxiglicose) são realizados em equipamento
de alta resolução com 40 fileiras.
• Tomografia e ressonância cardíaca.
Dispõem de 6 tomógrafos, 4 deles na Unidade Morumbi (2 de 320,
1 de 160 e 1 de 128 detectores); Alphaville (1 de 180 detectores)
e Perdizes/Higienópolis (1 de 320 detectores). Os exames de
ressonância cardíaca são realizados nas Unidades Morumbi,
Perdizes/Higienópolis, Alphaville e Ibirapuera. Cada ano realizamse cerca de 2.300 angiotomografias das artérias coronárias e 380
ressonâncias cardíacas.

Angiotomografia de coronárias com FFR - Reserva
Fracionada de Fluxo Coronariano
As imagens são captadas no Einstein e enviadas para os
Estados Unidos.

» Unidade: Morumbi.
Ecocardiograma com Strain - Cardio-Oncologia
A cardiotoxicidade é detectada precocemente por indução
quimioterápica e parâmetros ecocardiográficos que medem a função
diastólica e permite que sejam instituídas medidas de cardioproteção.
O strain e strain rate derivados do speckle-tracking bidimensional,
representa uma técnica mais robusta, menos dependente do ângulo e
mais facilmente calculada que a do angulo e proporciona mais precisão
que a técnica derivada do Doppler tecidual. Estudos demonstram o
potencial deste método na detecção subclínica da cardiotoxicidade
por indução quimioterápica e redução do strain longitudinal global e
do strain radial, antes da queda da Fração de ejeção. O protocolo

de Cardio-Oncologia do Einstein recomenda a realização seriada
de um Ecocardiograma com strain basal (pré-quimioterapia com
antracíclicos), do inicio ao término do tratamento. Para acessar o
Protocolo Institucional completo: Clique aqui.

» Unidade: Unidade Morumbi - Centro Diagnóstico Cardiopulmonar
Ecocardiografia com contraste com Doppler
convencional e associado ao Estresse
O contraste ecocardiográfico utiliza microbolhas de um gás inerte
encapsulado por membrana lipídica que, em quantidade adequada,
gera um contraste na imagem ecocardiográfica (SonoVue®) sem
produzir efeito farmacológico. Objetiva melhorar o delineamento
da borda interna das cavidades cardíacas. Aumenta a acurácia da
avaliação e determinação quantitativa dos volumes ventriculares e da
fração de ejeção. Esta técnica é recomendada para pacientes com
imagens sub-ótimas no ecocardiograma transtorácico convencional
ou durante a realização do ecocardiograma sob estresse.

» Unidade: Unidade Morumbi - Centro Diagnóstico
Cardiopulmonar

Cintilografia do miocárdio em câmara com
detectores digitais de estado sólido (CZT)
A câmara CZT, dedicada à realização de cintilografia de perfusão do
miocárdio de esforço, sob estresse farmacológico e repouso, utiliza
menor dose de radiação e reduz de forma importante o tempo de
realização do exame.

» Unidade: Morumbi - Centro Médico Ambulatorial
Perfusão miocárdica de estresse com dipiridamol
por tomografia computadorizada
Método vantajoso que combina informações anatômicas e funcionais
em único exame para detecção de isquemia miocárdica.

» Unidade: Morumbi.
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PET-CT Cardíaco com FDG - Flúor deoxiglicose
Possibilita avaliação de perfusão e viabilidade miocárdica, utiliza-se
equipamento de alta resolução com 40 fileiras.

degenerativa (primária) ou funcional (secundária) em pacientes de alto
risco cirúrgico.

» Unidade: Morumbi.

Implante por Cateter de Bioprótese Valvar aórtica
- TAVI

Ressonância cardíaca com perfusão e estresse
farmacológico

Para tratamento percutâneo da estenose aórtica grave em pacientes
de alto risco cirúrgico. O Einstein é pioneiro na técnica na América
Latina (2008) e Coordenador Nacional do Registro de TAVI. Dois
tipos de valvas aprovadas para o procedimento pela ANVISA têm
sido implantadas no Einstein: CoreValve® (Medtronic) e Sapien®
(Edwards Lifescience).

Para avaliação de hipoperfusão miocárdica.

» Unidade: Morumbi.

CENTRO DE INTERVENÇÃO
CARDIOVASCULAR
Dispõe de quatro laboratórios de hemodinâmica com tecnologias
de ponta como tomografia de coerência óptica (OCT), ultrassom
intracoronariano (IVUS) e avaliação funcional por guia de pressão
(FFR). Divide-se em quatro setores: Cardiologia Intervencionista,
Eletrofisiologia Intervencionista, Radiologia Vascular Intervencionista
e Neurorradiologia Intervencionista. Dispõe de Central de Análise
(Core Lab) para avaliação sistematizada dos dados das angiografias,
IVUS, histologia virtual e OCT. Realiza procedimentos nas áreas
de cardiologia, transplante, ginecologia, oncologia, vascular,
urologia e terapia intensiva. Assumiu em 2013, a coordenação do
Registro Nacional de Implante de Bioprótese Valvar Aórtica por
Catéter, a partir de parceria firmada com a Sociedade Brasileira de
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista.

» Unidade: Morumbi.
Mitraclip®
Para tratamento percutâneo da insuficiência valvar mitral. O dispositivo
se baseia na cirurgia de Alfieri, que consiste em sutura central das
duas cúspides da valva mitral, criando um orifício duplo. Constitui-se
em uma alternativa para o tratamento da insuficiência valvar mitral

Fechamento percutâneo de Leak Paravalvar paraprotético - mitral ou aórtico
A regurgitação paravalvar acomete 5 a 15% das próteses valvares
cardíacas implantadas cirurgicamente. Quando a regurgitação
é significativa, os pacientes podem apresentar insuficiência
cardíaca e/ou hemólise. A reoperação se associa a alta taxa de
morbimortalidade e de recorrência, em virtude da friabilidade do
tecido do ânulo valvar no qual a prótese é suturada. Dessa forma,
o fechamento percutâneo de “leaks” paravalvares com “plugs”
vasculares é uma alternativa de tratamento para tais pacientes.
O sucesso do procedimento depende da identificação precisa
do tamanho e da morfologia do defeito por ecocardiograma
transesofágico 3D.

Fechamento do apêndice atrial esquerdo
A oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo por prótese
(Watchman ou Amplatzer Cardiac Plug) é um tratamento para a
prevenção de eventos tromboembólicos. A prática oclui o local de
origem dos trombos causadores de aproximadamente 90% dos
casos de AVC em pacientes com FA.
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Quimioembolização de tumor hepático

Tratamento Endovascular dos Aneurismas de Aorta

Procedimento minimamente invasivo. Combina a embolização,
técnica adotada para obstruir os vasos sanguíneos que nutrem o
tumor e o uso de quimioterápicos. A dosagem é menor e aplicada
diretamente na área do tumor. Tem se mostrado eficaz em tumores
que recebem aporte sanguíneo pelas artérias, como os do fígado,
sejam eles primários ou metastáticos. A técnica reduz ou controla a
doença para que, posteriormente, sejam feitos outros procedimentos
como cirurgia ou transplante.

» Unidade: Morumbi.

A Técnica Endovascular é realizada por meio de punções vasculares
responsáveis pelo acesso da endoprótese ao território vascular. Isso
possibilita a deambulação precoce e ágil da recuperação clínica e
consecutiva diminuição do tempo de internação.
Desde o ano 2.000, o Einstein realiza as técnicas Endovascular
Aneurysm Repair (EVAR) e Thoracic Endovascular Aneurysm
repair (TEVAR). Caso seja necessário, a disponibilidade da Suíte
endovascular e/ou Sala híbrida potencializa a realização de
conversão para a cirurgia convencional.

Radioembolização ou Radioterapia Interna Seletiva
(SIRT) com Yttrium-90

Stents bioabsorvíveis - BVS - Bioresorbable
Vascular Scaffold

Indicado para pacientes com tumores inoperáveis no fígado, tanto
primários como metastáticos, que não obtiveram sucesso em
outros tratamentos. Pode ser aplicado em associação ao tratamento
quimioterápico. Retarda o avanço da doença, muitas vezes com
diminuição de tamanho e número de tumores. Melhora a qualidade
de vida dos pacientes.
O procedimento é minimamente invasivo, realizado por acesso
percutâneo. Pode ser feito de forma ambulatorial, com alta hospitalar
no mesmo dia. As microesferas radioativas (SIR-Spheres®) têm
uma dose de radiação interna até 40 vezes maior que a radioterapia
convencional e não afeta o tecido saudável - praticamente sem
efeitos colaterais importantes.
Antes de ser realizado, é necessário um mapeamento nuclear do
tumor para verificar o grau de comunicação vascular da lesão tumoral
com outros órgãos.
Busca-se assim segurança na administração das microesferas
evitando o risco de migração das células. Atualmente, seus melhores
resultados estão nos tumores metastáticos colorretais, da mama e
neuroendócrinos, com aumento de sobrevida. Entre os primários, no
hepatocarcinoma e no colangiocarcinoma.

Alternativa aos stents farmacológicos metálicos. Proporcionam
suporte necessário para a reparação vascular e ao tornar-se
desnecessário, desaparece do corpo.
Como são totalmente absorvíveis, podem solucionar alguns
problemas dos stents farmacológicos metálicos como a trombose
tardia e a neoaterosclerose.

» Unidade: Morumbi - Centro de Intervenção Cardiovascular

Tratamento Endovascular do Mioma Uterino Embolização
A embolização de mioma uterino é uma terapia alternativa à
histerectomia para as pacientes que desejam preservar o útero com
fins reprodutivos. Este tratamento é realizado através de punção
arterial e cateterização superseletiva da artéria uterina, seguida de
embolização com micropartículas que obstruem a vascularização do
mioma, ocasionando necrose e consecutiva diminuição das lesões
miomatosas.
São características desse procedimento a rápida recuperação
pós-operatória e retorno às atividades habituais. Necessita de
multidisciplinaridade de avaliação e seguimento entre Ginecologistas
e Radiologistas Intervencionistas.

6

ÍNDICE
CARDIOLOGIA

Tratamento Endovascular dos Aneurismas Viscerais
A evolução tecnológica proporcionou maior acuidade e aumento dos
diagnósticos de aneurismas viscerais como os que acometem as
artérias esplênicas, renal, hepática e ramos mesentéricos.
A técnica endovascular, se apresenta como uma opção minimamente
invasiva, com menor risco e retorno precoce dos pacientes às
atividades habituais. A qualidade dos equipamentos, como de
angiografia tridimensional, aquisição tomográfica intra-operatória e
exposição reduzida à radiação são de extrema importância para o
resultado deste tipo de tratamento.

de arritmias por radiofreqüência e crioablação.

» Unidade: Morumbi
» Unidades: Jardins, Perdizes/Higienópolis e Alphaville - podem
ser instalados Exames de Holter

Crioablação de arritmia cardíaca

Especializado no diagnóstico, tratamento de arritmias e disautonomia
cardíaca (síncopes reflexas). Conta com equipe médica e de
enfermagem especializada para a realização de:

A introdução da crioablação no país, em 2015, trouxe a possibilidade
de um novo tipo de ablação a frio, na qual a cauterização da arritmia
é feita com uma temperatura de -50ºC.
No tratamento da fibrilação atrial intermitente, a crioablação é
mais rápida (2 horas em comparação a 4 horas da ablação por
radiofrequência). Já nas arritmias com focos próximos ao sistema
de condução normal do coração (há risco de resultar em implante
de marcapasso).
A crioablação permite maior controle e precisão da cauterização.
Excelente alternativa para crianças.

• Exames diagnósticos (Holter de 24 horas, 7 dias e 12

» Unidade: Morumbi.

CENTRO DE ARRITMIA

derivações; CardioMAPA (MAPA e Holter 24 horas simultâneos);
eletrocardiograma de alta resolução (ECGAR); micro-alternância da
onda T (MAOT); teste de inclinação (Tilt Test); monitor de eventos
eletrocardiográficos (Web Loop);

• Avaliações médicas especializadas: para genética das arritmias
cardíacas; para primeira e segunda opinião; com programação
de dispositivos cardíacos como marcapasso, desfibrilador e
ressincronizador; com programação de dispositivos para realização
de ressonância magnética;

• Implante e troca de gerador de dispositivos cardíacos;
• Teste de Ajmalina para elucidação diagnóstica de Síndrome de
Brugada;

• Preparo e realização de cardioversão elétrica ambulatorial em
pacientes internados;

• Eletrofisiologia intervencionista: estudo eletrofisiológico, ablação

Teste da Ajmalina
Para pacientes com suspeita de síndrome de Brugada, responsável
por até 20% dos casos de morte súbita. Causada por mutação
genética, provoca disfunção dos canais iônicos cardíacos,
responsáveis pela condução do impulso elétrico, ocasiona
arritmia ventricular fatal. No teste, administra-se a ajmalina por via
endovenosa e realiza-se a monitorizarão do eletrocardiograma.

» Unidade: Morumbi.
Programa de Reabilitação Cardiovascular para
Síncope Reflexa - reabilitação autonômica
Direcionado aos pacientes que apresentam episódios de desmaios
desencadeados por estímulos como dor, estresse, medo, micção,
evacuação, tosse, longo tempo de pé, entre outros. Episódios que
estimulam o sistema parassimpático, causam redução excessiva da
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pressão arterial e da freqüência cardíaca.
Trata-se de programa conjunto dos Centros de Reabilitação de
Arritmia. Visa melhorar a qualidade de vida, reduzir a sintomatologia
e a recorrência dos episódios. Propõe dar segurança na realização
dos exercícios e das atividades diárias, por meio de treinamento
físico (exercícios aeróbicos e resistidos), alongamentos e
treinamento postural passivo. Objetiva também melhorar a
capacidade física, a força muscular, a flexibilidade, educar os
pacientes quanto aos cuidados durante a realização das atividades
físicas, treinamento postural passivo e realização das contramanobras que dificultam o aparecimento da síncope.
O Programa Supervisionado é composto de 36 sessões (três vezes por
semana). Pode ser customizado com parte das sessões supervisionadas
e prescrição para continuidade dos treinamentos em ambiente externo.

» Unidade que realiza: Morumbi.
Ressonância para portador de marcapasso
Portadores de marcapassos e desfibriladores compatíveis podem
realizar alguns tipos de ressonâncias, desde que sejam seguidos os
requisitos de segurança.
Um médico cardiologista, especialista em estimulação cardíaca
artificial, realiza a programação segura antes da ressonância,
acompanha o paciente durante a aquisição das imagens e retorna à
programação original após o procedimento.
As seguintes condições devem ser verificadas antes do
agendamento do exame. Os dispositivos implantados devem ser de
modelos considerados “condicionais”; o paciente deve aguardar pelo
menos seis semanas após o implante do dispositivo; a ressonância
não pode ultrapassar 30 minutos e o paciente deve ter pelo menos
1,40 m de estatura.

» Unidade que realiza: Morumbi.

CIRURGIA CARDÍACA MINIMAMENTE
INVASIVA
Abordagem do coração por meio de pequenas incisões no tórax,
associadas ao uso de um sistema de vídeo para captura de imagens
intratorácicas, de alta definição e ampliadas, o manuseio direto do
órgão. A cirurgia cardíaca minimamente invasiva pode ser aplicada
na correção da valvopatia mitral, aórtica e tricúspide; na correção
cirúrgica da fibrilação atrial; na correção da comunicação interatrial
(CIA), na ressecção de tumores intracardíacos e em alguns casos de
revascularização do miocárdio. Uma das inovações que vieram com
a implementação dessa técnica no Einstein, foi o Protocolo Fasttrack que engloba uma série de cuidados durante a anestesia e a
recuperação anestésica que permitem que o paciente seja extubado
ainda na sala de cirurgia, o que reduz o tempo de permanência na
UTI e no hospital. No Einstein, os pacientes que participaram do
Protocolo, 69% ficam até 24 horas na UTI e 78% receberam alta
hospitalar até o 5o dia de pós-operatório. O Hospital Israelita Albert
Einstein iniciou o uso do sistema robótico Da Vinci nas cirurgias
cardíacas minimamente invasivas em 2010. A medida agregou
maior precisão e segurança aos procedimentos. Um dos braços
robóticos segura uma microcâmera e insere no tórax do paciente
e capta imagens que são enviadas ao console - em alta definição,
ampliadas (10x) e tridimensionais. Esse recurso confere maior nitidez
ao procedimento. A cirurgia cardíaca robótica pode ser aplicada
na correção da valvopatia mitral, aórtica e tricúspide; na correção
cirúrgica da fibrilação atrial; na correção da comunicação interatrial
(CIA), na ressecção de tumores intracardíacos e em alguns casos de
revascularização do miocárdio.

Cirurgia cardíaca minimamente invasiva robótica
Procedimentos cirúrgicos cardíacos videoassistidos que utilizam
o sistema robótico Da Vinci. As cirurgias da valva mitral (plastia
e troca), atriosseptoplastia (correção de comunicação interatrial),
resseção de tumores cardíacos e fechamento de forame oval
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patente (FOP) representam 84% dos procedimentos realizados no
Einstein. A maioria dos pacientes permanece no máximo 1 dia na UTI
(69%) e até 4 dias no hospital (59%).

Cirurgia cardíaca minimamente invasiva
videoassistida por abordagem periareolar

• Maternidade com experiência no atendimento de gestações de
alto risco, berçário, UTI neonatal, UTI pediátrica;

• Centro de intervenção cardiovascular para realização de
procedimentos intervencionistas;

• Avaliação cardiológica geral;
• Avaliação cardiológica para atividade física;

Técnica desenvolvida pelo cirurgião cardíaco Dr. Robinson Poffo
que utiliza idêntico tipo de incisão das cirurgias plásticas feitas nas
colocações de próteses mamárias para realizar a plastia ou troca
de valva mitral. O procedimento privilegia a estética feminina, reduz
traumas e período de recuperação.

• Avaliação cardiológica para prática de esportes de alto rendimento
(competição);

Transplante cardíaco e assistência circulatória

• Tratamento clínico de cardiopatias adquiridas;

O Einstein realizou mais de 100 transplantes cardíacos, destacandose como um maiores centros transplantadores do país. É o 2o no
ranking do Estado de São Paulo em 2015. Esse ambiente favoreceu
a implementação de um Programa Institucional de Assistência
Circulatória que inclui os sistemas de ECMO e de suporte uni e
biventricular. A equipe institucional pode ser acionada para avaliação
de indicação, instalação e manutenção do Sistema pelo telefone:
011-94356-5802.

• Medicina materno-fetal.

• Tratamento clínico e cirúrgico de cardiopatias congênitas (crianças
e adultos);

CARDIOLOGIA & CIRURGIA CARDÍACA
PEDIÁTRICA
O Serviço de Cardiologia Pediátrica do Einstein realiza avaliações
diagnósticas, procedimentos terapêuticos e seguimento clínico de
pacientes com cardiopatias congênitas ou adquiridas na vida fetal,
infância ou adolescência. Seu principal diferencial é disponibilizar
uma estrutura completa de atendimento cardiopediátrico e maternofetal que inclui:

• Equipe médica que atua na área de cardiologia pediátrica,
cardiologia intervencionista pediátrica, eletrofisologia pediátrica e
cirurgia cardíaca pediátrica;
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CIRURGIA

CIRURGIA ROBÓTICA

endocrinologista, cirurgiões, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista
e psicólogo. O tratamento é dividido em três fases:

O Einstein é pioneiro em cirurgia robótica na América Latina.
No período de 2008 a 2014, foram realizadas mais de 3 mil cirurgias
robóticas nas especialidades de urologia, gastrocirurgia, cirurgia
ginecológica, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica e cirurgia de cabeça
e pescoço. Do total, mais de 1.500 foram cirurgias oncológicas.

Consultas com a equipe multidisciplinar: endocrinologista,
fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, para definição da melhor
opção de tratamento para cada paciente.

» Unidade: Morumbi.

Tratamento Clínico

CENTRO DE CIRURGIA DA OBESIDADE

Consultas de rotina são agendadas com a equipe multidisciplinar
visando alcançar o resultado esperado.

Dedicado ao tratamento do paciente com excesso de peso
(sobrepeso, obesidade grau I, II e III) e já atendeu mais de 1.200
pacientes e fez mais de 6 mil consultas. Inaugurado em 2008, o
programa proporciona um tratamento completo, com suporte e
acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, composta por

Avaliação Inicial

Tratamento Cirúrgico
Caso o paciente não tenha um cirurgião definido será indicado
aos cirurgiões especialistas em aparelhos digestivos, cadastrados
na instituição por melhores práticas. O preparo pré-operatório do
paciente para a cirurgia bariátrica é fundamental para reduzir as
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chances de complicações e aumentar o sucesso da cirurgia.
A avaliação multiprofissional permite estabelecer metas e modificar
o comportamento do paciente. Após a cirurgia são importantes
consultas periódicas à equipe multidisciplinar para manutenção dos
resultados obtidos.
Dentre os serviços oferecidos, destacam-se:

utilização de radiação ionizante. Minimiza o tempo de exposição do
profissional de saúde e do paciente à radiação ionizante.
O exame é realizado sob sedação venosa ou anestesia geral e local
das vias respiratórias, visando o conforto do paciente. Antes do
exame, o paciente deve agendar, obrigatoriamente, uma “Avaliação
Clínica para Ebus”- (telefone: 011- 2151-2414).

• Avaliação do sobrepeso com indicação da melhor forma de
tratamento;

SALA HÍBRIDA

• Tratamento clínico para sobrepeso;
• Tratamento cirúrgico para obesidade;
• Avaliação e acompanhamento antes da cirurgia bariátrica;
• Avaliação e acompanhamento após a cirurgia bariátrica e
• Realização de exames de Calorimetria e Bioimpedância.

» Unidade: Morumbi.

EBUS - Endobronchial Ultrasound
SETORIAL & EBUS RADIAL
O EBUS, também chamado de ultrassonografia endobrônquica ou
ecobroncoscopia, destina-se à avaliação das estruturas ao redor
das vias respiratórias inferiores e punção por agulha fina guiada
por ultrassom. Objetiva acuidade no diagnóstico de doenças
inflamatórias, infecciosas ou tumores.

EBUS setorial
O aparelho de broncoscopia com ultrasson na extremidade permite
a punção de linfonodos, tumores do mediastino ou localizados ao
longo da árvore traqueobrônquica.

EBUS radial
Utiliza uma sonda flexível de ultrasson, durante a broncoscopia
convencional, para localizar os nódulos pulmonares periféricos
e aumentar a precisão de coleta de biópsia dos mesmos, sem a

Dispõe de sistema de hemodinâmica ArtisZeeGo, mesa cirúrgica
específica para procedimentos híbridos (Magnus Maquet), dois
Robôs Da Vinci, Eco transesofágico 3D, IVUS, sistema de ablação
por radio-frequência, medidor de fluxo coronariano (Flowmeter),
balão intra-aórtico e máquina extracorpórea com sistema JOCAP
permitem a monitorização contínua de informações durante a
cirurgia, aumentando a segurança dos procedimentos.
Conta com Sistema de vídeo Tegris e os equipamentos são
integrados e controlados por tela touch screen próxima ao campo
cirúrgico. Os procedimentos vasculares e cardíacos representaram
86% dos realizados, com destaque para as correções de
aneurisma de aorta, cirúrgicos e percutâneos das valvas cardíacas.
Incluem cirurgias do aparelho digestivo, ginecológicas, torácicas,
neurológicas, ortopédicas, oncológicas e na área de medicina fetal.
Inaugurada em 2012.

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
O Programa de Transplantes iniciado em 2002 soma mais de 3 mil
transplantes, dos quais 93% foram feitos por meio de projeto do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema
Único de Saúde (PROADI-SUS), de Saúde (PROADI-SUS),
financiado com recursos do Einstein.
Até final de 2015, realizaram-se 1.721 transplantes de fígado, 1.087
de rim, 152 de pâncreas-rim, 97 de coração, 61 de pâncreas, 35 de
pulmão, 3 de multivisceral e 1 de intestino.

» Unidade: Morumbi.
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GUIADA POR
IMAGEM

CENTRO DE INTERVENÇÃO GUIADA
POR IMAGEM
Área que abrange procedimentos médicos invasivos, realizados
por meio de agulhas e/ou cateteres. O radiologista intervencionista
(médico especializado na área) utiliza métodos de imagem para
localizar o tecido, órgão ou tumor do paciente. Os principais
métodos de imagem empregados são o angiógrafo, a tomografia
computadorizada, a radiologia convencional com fluoroscopia,
a ressonância magnética e a ultrassonografia. Por meio desses
recursos, o especialista localiza com precisão o alvo do procedimento
e introduz agulhas e/ou cateteres com acompanhamento simultâneo
das imagens - tornando o procedimento seguro e eficiente. Diferente
dos procedimentos cirúrgicos mais tradicionais, os minimamente
invasivos reportam menor dor no pós-operatório, dispensam
internação, demandam incisões mínimas, sem pontos na pele.

Ambiente inovador visto em poucos do hospitais mundo. Salas
exclusivas para procedimentos e equipamentos dedicados para
angiografia, ultrassonografia e tomografia computadorizada. Dispõe
de quatro salas para intervenções guiadas por ultrassonografia,
equipadas com aparelhos para fusões com imagens de ressonância
magnética ou tomografia computadorizada de exames prévios, o que
confere maior precisão aos procedimentos. Uma suíte exclusiva para
proporcionar acurada intervenção por tomografia, aparelho de última
geração, único no Brasil.
Segue um rigoroso protocolo de redução de dose de radiação com
menor exposição do paciente e do médico durante o procedimento.
A Unidade de recuperação é integrada às salas de procedimentos.
O time é composto por equipe multidisciplinar dedicada, com
médicos, enfermeiros, biomédicos e técnicos de enfermagem
focados apenas nessa especialidade. Médicos experientes e
treinados, dentro e fora do Brasil, mantêm vínculos com centros
internacionais como, por exemplo, o MD Anderson Cancer Center
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(hospital americano de referência no tratamento do câncer).
Os procedimentos são feitos com anestesia local ou geral, sedação
leve e com paciente acordado. A equipe de anestesia fica disponível
para todo o suporte necessário. Outro diferencial é a presença de
médicos patologistas durante os procedimentos que cursam com
retirada de espécime tecidual (biópsias e punções). A qualidade do
material obtido é checada o que evita uma eventual reconvocação
do paciente para repetir o procedimento e aumenta a chance de uma
conclusão diagnóstica final. A equipe médica fica disponível para
discutir casos com o corpo clínico, esclarecer e ajudar na escolha de
procedimento mais adequado para cada paciente.
Realiza mais de 500 procedimentos por mês, desde os mais simples,
como punções por agulhas finas, até ablações percutâneas de
múltiplas lesões hepáticas. Os mais comuns são:

Procedimentos diagnósticos
Punção - aspirativa, especialmente a punção por agulha fina de
tireóide, toracocentese, paracentese, e outros; biópsia de diversos
órgãos e tumores, especialmente de próstata, mama, pulmão,
fígado e rim; angiografia - arteriografia, flebografia, portografia;
colangiografia.

Procedimentos terapêuticos
Angiografia com embolização - de diversos órgãos e tumores;
angiografia com angioplastia; drenagem percutânea - abscesso, biliar,
pleural, fístula; Ablação percutânea de tumores - fígado, rim, pulmão,
ósseo, adrenal e outros; tratamentos para dor.

ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMORES
- radioablação, crioablação e alcoolização
Modalidade de tratamento oncológico minimamente invasivo
para combater o tumor por meio da inserção de uma agulha em
seu interior. Essa agulha, por sua vez, promove a morte das
células tumorais por um processo físico que pode ser por calor

(radiofrequência, laser) ou frio (crioablação). Essa terapia já possui
extensa documentação na literatura médica de sua eficiência com
indicações específicas para cada caso.

ANGIOGRAFIA COM EMBOLIZAÇÃO
DE DIVERSOS ÓRGÃOS E TUMORES
Consiste em realizar a obstrução seletiva de vasos sanguíneos pela
injeção de agentes embolizantes, para obstrução de artérias.
Em situações benignas, como no tratamento endovascular dos
miomas uterinos, o procedimento reduz a chegada de sangue ao
mioma, preservando o útero e a função reprodutiva da paciente.
Reduz os sintomas como sangramento e cólicas. Na Neurologia,
a alternativa trata de aneurismas cerebrais e malformações
arteriovenosas.
Possui um papel bem sedimentado nos tratamentos oncológicos.
Obstrui o fluxo sanguíneo aos nódulos cancerígenos. Pode ser
utilizado para injetar drogas quimioterápicas dentro dos tumores.

BIÓPSIA ORIENTADA POR FUSÃO
MULTIPARAMÉTRICA DE IMAGENS
Emprego de múltiplas modalidades de imagem: ressonância
magnética ou tomografia computadorizada e ultrassonografia.
Exames prévios que conferem maior precisão aos procedimentos.

TRATAMENTOS MINIMAMENTE
INVASIVOS PARA DOR
A radiologia intervencionista conta com diversos procedimentos que
consistem em injetar analgésicos e anti-inflamatórios diretamente
nos locais das dores, como em alguns casos de dores de coluna
e articulares, como ombros, quadril, cotovelos entre outros. Pode
optar por aplicações de injeções nos nervos responsáveis pelas
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dores, alcoolizações de plexo celíaco, por exemplo, e até ablações
tumorais paliativas.

» Unidade: Centro de Intervenção Guiada por Imagem - Unidade
Morumbi.

DRENAGEM E ASPIRACÃO DE
COLEÇÕES FLUIDAS
Alternativa aos procedimentos cirúrgicos de maior porte e
complexidade. Os procedimentos percutâneos por meio da
colocação de drenos guiados por imagem podem ser indicados
para pacientes com acúmulos de líquidos infectados (abscessos,
empiemas, peritonite).
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MATERNOINFANTIL

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
PEDIÁTRICAS

Agendamento no mesmo dia para maior agilidade
no diagnóstico

Oferece atendimento integrado e multidisciplinar com médicos
especialistas, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos
e fisioterapeutas.

Acompanhamento integral de equipe especializada

» Unidade: Morumbi

Um enfermeiro-navegador acompanha e dá suporte à mãe e aos
familiares ao longo do programa.

Técnicas minimamente invasivas

PROGRAMA DE TERAPIAS CLÍNICA E
CIRÚRGICA FETAL
Desenvolvido para os casos nos quais a vida do feto está em risco
ou a doença é progressiva. Oferece diagnóstico sobre as condições
do feto e o tratamento mais adequado, seja clínico ou cirúrgico, ainda
na vida intrauterina. Diferenciais:

Para prevenção ou redução da probabilidade de resultados
desfavoráveis, aumento das taxas de sobrevida e da qualidade geral
da vida do bebê.

Supervisão de equipe multidisciplinar
Aconselhamento anterior ao parto e continuidade do tratamento
após o nascimento.

15

ÍNDICE
MATERNO - INFANTIL

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO, COMPORTAMENTO
E APRENDIZAGEM INFANTIL

criança e ao adolescente que pretendem ou já pratiquem esportes.

Orientar, esclarecer dúvidas e ajudar pais e cuidadores a
compreenderem melhor os aspectos decisivos do desenvolvimento
infantil. Pretende diagnosticar casos de autismo, TDAH - Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade, atrasos motores, de linguagem e
dificuldades de aprendizagem.
O programa conta com uma equipe multiprofissional composta
por pediatras, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de especializada
em desenvolvimento e comportamento infantil. Os profissionais se
reúnem para uma avaliação geral da criança e definem o tratamento
mais adequado para cada caso. O resultado da avaliação clínica é
entregue no mesmo dia para os pais ou responsáveis.

Consiste em uma unidade pediátrica especializada e treinada,
com enfoques na prevenção, no tratamento e no controle
destas doenças. A maioria dos problemas respiratórios está
relacionada aos problemas pulmonares, ambientais, alérgicos e
otorrinolaringológicos. Se frequentes, podem causar déficit no
crescimento, no desenvolvimento neuropsicomotor e na audição,
distúrbios de linguagem e do sono, alterações ortodônticas ou
provocar sequelas respiratórias.

SÍNDROME DE DOWN
Programas de estimulação precoce, iniciados já nos primeiros
meses de vida de crianças com síndrome de Down. Contribue
para o alcance do potencial individual delas. A idade exata na
qual essas etapas do desenvolvimento serão alcançadas não
pode ser prevista. Assim, a Clínica de Especialidades Pediátricas
conta com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos
e fonoaudiólogos e toda a estrutura do Hospital Israelita Albert
Einstein no diagnóstico, avaliação, tratamento e acompanhamento
dessas crianças.

PROGRAMA EINSTEIN DE MEDICINA
DO ESPORTE INFANTOJUVENIL
Programa multidisciplinar que inclui avaliações, orientações médicas,
psicológicas, nutricionais e fisioterapêuticas visando dar suporte à

CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

DIABETES NA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA
Assistência integrada para crianças e adolescentes com diabetes.
Conta com atendimento periódico, preventivo e educacional. Um
time multidisciplinar faz a identificação precoce de riscos e melhor
controle da doença, evitando complicações agudas e crônicas.

DISTÚRBIOS MICCIONAIS E ENURESE
Ocorrem em 5 e 10% das crianças com menos de 10 anos sendo
mais comuns entre os meninos. Urgência para urinar durante o dia ou
alterações do jato urinário pode indicar disfunção urinária. Quando
associada à enurese precisa de tratamento individualizado. Doenças
sistêmicas ou do trato urinário também podem ocasionar enurese e
por essa razão é necessária a avaliação médica. O tratamento e o
acompanhamento na Clínica de Especialidades Pediátricas são feitos
por um time multidisciplinar especializado.
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ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR
DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADMI)
O atendimento contempla uma avaliação abrangente do
desenvolvimento da criança, em aspectos que envolvem:
crescimento, saúde geral, motricidade oral, alimentação,
desenvolvimento da linguagem, motricidade corporal, função
manual, interação com o ambiente e com as pessoas, além de
adaptação familiar.
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CENTRO DE ATENDIMENTO
AO PACIENTE COM AVC STROKE CENTER
Desde 2004, o Einstein instituiu o Protocolo Gerenciado de Acidente
Vascular Cerebral. Conseguiu instituir um novo fluxo de tratamento
do AVC graças à presença de neurologistas 24 horas por dia na
Unidade de Primeiro Atendimento (UPA), a integração do corpo
clínico e da equipe multiprofissional. O profundo comprometimento
das diversas áreas do hospital (diagnóstico, tratamento e
reabilitação) com um novo fluxo de tratamento do AVC trouxeram
em 2007, o certificado como Primary Stroke Center pela Joint
Commission International.

» Unidades: Morumbi, Alphaville, Ibirapuera e Perdizes/Higienópolis.

CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA
DOENÇA DE PARKINSON
Unidade de atendimento multiprofissional voltada para a reabilitação
de pacientes portadores da doença de Parkinson, candidatos ou não
à cirurgia de DBS.

» Unidade: Morumbi.

CENTRO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA doenças desmielinizantes
Conta com uma equipe especializada nas manifestações e manejo
das doenças desmielinizantes formado por médicos neurologistas,
urologistas, fisiatras, oftalmologistas, neuroradiologistas, enfermeiros,
farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros. O centro
destina-se ao atendimento integral dos pacientes com esclerose
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múltipla integralmente, desde o diagnóstico e a implementação
do tratamento até seu acompanhamento diário. O atendimento
é organizado para incluir as agendas de visita médica, exames,
terapias auxiliares, integrativas e melhor coordenação da aplicação
de medicamentos (terapia de infusão).

» Unidade: Morumbi.

DBS - Deep Brain Stimulation
Procedimento neurocirúrgico que consiste na introdução de eletrodos no
cérebro para receber corrente elétrica contínua, auxiliando no controle
de sintomas como tremores, rigidez e lentidão da doença de Parkinson.
Assista ao depoimento: Clique aqui.

dois dias. O teste facilita e ajuda na decisão de Derivação Ventrículo
Peritoneal (DVP).
Realizado nas seguintes etapas:
I - Avaliação Neuropsicológica e Avaliação de Marcha no Laboratório
de Marcha (LEME);
II - Coleta de Liquor Cefalorraquidiano e Reavaliação
Neuropsicológica e de Marcha no LEME;
III - Análise comparativa dos resultados das duas baterias de testes e
emissão de laudo a ser encaminhado ao médico responsável.
O TAP TEST poderá ser realizado com ou sem a coleta dos
Marcadores de Demência, conforme o pedido médico.

» Unidade: Morumbi.

» Unidade: Morumbi.

NÚCLEO DE MEMÓRIA - NEMO

CONSULTORIA EM NEURO-ONCOLOGIA

Avaliação computadorizada da memória

O Hospital Israelita Albert Einstein oferece um serviço de
consultoria em Neuro-Oncologia para médicos e pacientes. Inclui
avaliação, discussão ou segunda opinião por meio de consultas.
Nas chamadas clínicas integradas ocorre atendimento simultâneo
por uma equipe composta por oncologista clínico, neurocirurgião,
radioterapeuta, radiologista, patologista e enfermeiro. Além
de contar com toda a infraestrutura do Centro de Oncologia e
Hematologia Einstein, o Programa se beneficia de uma colaboração
com o M.D. Anderson Cancer Center, um dos maiores hospitais
do mundo, especializado no tratamento e pesquisa em Oncologia.

Faz-se um teste computadorizado para avaliação da memória
para auxiliar no diagnóstico de distúrbios de memória e demência.
Elaborado nos EUA, o teste foi adaptado e validado para o Brasil.
É uma ferramenta confiável para diferenciar distúrbios de memória,
que avalia a função executiva/controle mental, linguagem/fluência
para símbolos e memória. É de fácil manuseio, mesmo para aqueles
que não têm domínio do uso de computadores, pois utilizamos uma
tela sensível ao toque. Os dados coletados são cuidadosamente
analisados, revisados e geram um laudo que é encaminhado
para o médico. Esta atividade é avaliada por médico neurologista
especialista no assunto.

» Unidade: Morumbi.

Neuroimagem

Tap Test - Avaliação de provável Hidrocefalia de
Pressão Normal (HPN)

Tomografia computadorizada; ressonância magnética (perfusão
cerebral e espectroscopia de prótons, RM functional, tractografia);
medicina nuclear e imagem molecular (PET/CT - estudo do
metabolismo de glicose com 18F-FDG, SPECT/CT)

Avaliação multidisciplinar realizada de forma ambulatorial em um ou
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Análise e interpretação dos resultados
LCR; estudos eletrofisiológicos (EEG, potencial evocado, ENMG);
Neuropatologia.
Consideramos que o elemento fundamental da precisão de
diagnóstico no contexto molecular em neuro-oncologia é a sinergia
e permanente contato de nossas equipes de neurorradiologistas,
neuropatologistas e clínico-cirúrgicas.

Tratamento Integrado
Neurocirurgia (neuronavegação, monitorização eletrofisiológica
intra-operatória, US intra-operatório); pós-operatório especializado
em unidade semi-intensiva neurológica e unidade de internação
neurológica com neurologistas de plantão 24 horas.

» Unidade: Morumbi.

NEURO-INTERVENÇÃO Neurorradiologia Intervencionista
O Serviço de Neurorradiologia Intervencionista do Hospital Israelita
Albert Einstein funciona 24 horas para o tratamento de doenças
como acidente vascular cerebral isquêmico agudo, aneurismas
cerebrais, malformações arteriovenosas cerebrais e medulares,
malformação da Veia de Galeno, tumores, placas ateromatosas
nas carótidas, vertebrais e circulação intracraniana, vasoespasmo e
outras doenças.
O hospital dispõe de um equipamento de angiografia biplano de
última geração, com capacidade para realizar exames da circulação
cerebral em 3D. Conta também com equipamento de tomografia
computadorizada com a técnica Xper CT durante os procedimentos.
Tratamentos oferecidos:

• Tratamento de tumores da cabeça, pescoço e da coluna espinal
• Tratamento percutâneo das fraturas dos corpos vertebrais por
osteoporose ou por tumores-vertebroplastia
• Tratamento das malformações vasculares, fistulas arterio
venosas e do trauma vascular
• Tratamento de hemorragias por cateter
• Tratamento percutâneo da isquemia cerebral
• Tratamento de aneurisma cerebral

» Unidade: Morumbi.

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA Polissonografia Domiciliar
Oferece exame de polissonografia domiciliar. Nele registram-se
variáveis fisiológicas durante o sono, na residência do paciente.
Durante o exame são avaliados os mesmos parâmetros do exame
realizado no Laboratório do sono do Einstein, porém, sem a presença
do técnico durante o registro. Entre as principais vantagens estão
o conforto e a praticidade uma vez que não há deslocamento para
realizá-lo e os dados são coletados em ambiente familiar. A solicitação
do procedimento deve ser especificada pelo médico. A polissonografia
domiciliar é indicada para avaliação de apneia do sono, insônia e
sonolência excessiva.

SPECT COM TRODAT 1 Imagem molecular dos transportadores de dopamina

• Tratamento das estenoses arteriais na circulação
extracraniana

Exame de imagem funcional, realizado em ambiente de medicina
nuclear, onde se quantifica a densidade de transportadores de
dopamina no cérebro de pacientes com suspeita de Parkinson.
Auxilia no diagnóstico da doença de Parkinson.

• Tratamento das estenoses arteriais na circulação intracraniana

» Unidade: Morumbi.

20

ÍNDICE
NEUROLOGIA

TRODAT Spect cerebral de transportadores de dopamina
Para avaliação de pacientes com sindromes parkinsonianas.

» Unidade: Morumbi.

ULTRASSONOGRAFIA DA SUBSTÂNCIA
NEGRA MESENCEFÁLICA
Exame de ultrassonografia no qual se quantifica a área de
hiperecogenicidade da substância negra mesencefálica em pacientes
com suspeita de síndrome parkinsoniana. Auxilia no diagnóstico de
doença de Parkinson.

» Unidade: Morumbi.

21

ÍNDICE
ONCOLOGIA

ONCOLOGIA

CENTRO DE ONCOLOGIA E
HEMATOLOGIA
Oferece, em um só local, uma cadeia integrada de procedimentos
com todas as etapas necessárias ao atendimento do paciente
oncológico. Inclui Oncologia clínica, Oncologia cirúrgica, Radioterapia,
clínicas de suporte ao paciente oncológico, Psicologia, Odontooncologia, Medicina Integrativa, Nutrição, Nutrologia, Reabilitação,
Fisioterapia, Oncogeriatria, cuidados paliativos e home care. Além
de Unidade de Atendimento a Intercorrências Oncológicas, fluxo
de atendimento diferenciado e serviço de concierge para agilizar
agendamento de consultas, exames e tratamentos.

COLABORAÇÃO COM
O MD ANDERSON
CANCER CENTER
Primeiro membro associado da América Latina do MD Anderson
Cancer Network, referência mundial na área de oncologia e
hematologia. Essa colaboração permite uma relação próxima do
corpo clínico e assistencial das duas instituições. Isso favorece a
troca de experiências entre os profissionais, acesso aos bancos de
dados e prontuários, desenvolvimento de projetos de pesquisa e
compartilhamento de conteúdo científico. Atualmente, os hospitais
têm 12 projetos de pesquisas e artigos publicados.
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RADIOTERAPIA
O parque tecnológico de Radioterapia conta com tecnologias de
última geração como o True Beam, Rapid Arc (desde 2010), IMRT
volumétrico (desde 2001), IGRT - Imagem em tempo real durante
o tratamento - Usada em todos os casos, Radiocirurgia (desde
1993) - Dose única elevada aplicada com precisão submilimétrica e
Radioterapia Intra-operatória - Dose única, durante o ato cirúrgico.

QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONIAL
Uma opção de tratamento da carcinomatose peritoneal é a chamada
cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica. Na cirurgia, retira-se a porção tumoral visível, em
seguida aplica-se quimioterapia local para que a medicação tenha
contato direto com órgãos abdominais com maior chance de atingir
os focos não visíveis da doença. A medicação é aquecida para
maximizar o efeito de destruição das células tumorais. Esse tipo de
tratamento é utilizado para tumores no aparelho digestivo e ovário.

» Unidade: Morumbi.

LABORATÓRIO DE ANATOMIA
PATOLÓGICA
Equipado com dois sequenciadores automáticos, quatro
sequenciadores de nova geração e quatro termocicladores em
tempo real, além de sofisticados equipamentos digitais. Com o
suporte dessa tecnologia é possível obter o sequenciamento
de centenas ou milhares de genes em único experimento, com
uma grande economia de tempo e de custos. Nos casos de
caracterização do perfil somático de mutações dos tumores
sólidos ou de neoplasias hematológicas (como linfomas e
leucemias), os resultados são analisados em conjunto com os
setores de Hematologia, Anatomia Patológica, Citometria de
Fluxo e Citogenética, em reuniões semanais cujo objetivo é

elaborar um diagnóstico caso a caso. A avaliação conjunta da
equipe multidisciplinar assegura um resultado mais preciso, assim,
os médicos podem determinar o tratamento adequado, o que
potencializa as chances de sucesso. Alguns dos exames realizados:
genética molecular - mutação em genes, citogenética - cariótipo, fish
e citometria de fluxo - diagnóstico de leucemias e linfomas.

ONCOLOGIA LABORATORIAL
A área integra o setor de Anatomia patológica e o laboratório
clínico. É responsável por auxiliar no diagnóstico preciso e rápido
das doenças oncológicas, propiciando um tratamento mais rápido
e eficaz. A equipe de médicos é composta por mestres, doutores
e livre-docentes, grande parte deles com carreiras em serviços
universitários de renome. O laboratório é creditado pelas principais
organizações de qualidade nacionais e internacionais.
O corpo clínico laboratorial é composto por médicos patologistas,
hematologistas e patologistas clínicos que analisam as células do
sangue e vários tecidos com suspeita ou acometimento tumoral.
Eles orientam na realização e análise de testes que permitem avaliar
risco de neoplasias familiares. Médicos patologistas analisam os
tecidos acometidos por neoplasias e em reunião com os clínicos e
oncologistas realizam o laudo conjunto. Em caso de dúvida o material
pode ser avaliado por parceiros de outros centros do Brasil ou do
M.D. Anderson.
Técnicas especiais laboratoriais podem ser necessárias para
caracterizar alterações cromossômicas ou em genes (biologia
molecular e citogenética clássica ou por hibridização comparativa
fluorescente), determinar marcadores no interior ou na membrana de
células (por citometria de fluxo ou imunohistoquímica) e de antígenos
denominados de histocompatibilidade (HLA).
Esses estudos permitem caracterizar neoplasias e escolher o melhor
doador no caso da necessidade de tratamento com transplante de
células-tronco (ou transplante de medula óssea), particularmente nas
leucemias e linfomas.

» Unidade: Morumbi.
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UNIDADE PARA ATENDIMENTO DE
INTERCORRÊNCIAS ONCOLÓGICAS
Dedicada ao atendimento de urgência para pacientes oncológicos.
Permite rápido acesso a um profissional especializado, sem
marcação de consulta e evita exposição dos pacientes à fila
corriqueira de um Pronto Atendimento geral.

ORBIS SCALP COOLER
Equipamento para resfriamento controlado do couro cabeludo.
Utilizado em todo o processo da administração de quimioterápicos
que promovem a queda de cabelo. O processo reduz o fluxo de
sangue aos folículos capilares, minimizando a perda de cabelo.

» Unidade: Morumbi.

PROTOCOLOS DE PESQUISAS CLÍNICAS
A Oncologia trabalha com diversos protocolos nacionais e
internacionais de pesquisa clínica em tratamentos de câncer de
mama, melanoma, pulmão, próstata, entre outros. Possibilita que
os pacientes em tratamento no Centro Oncológico e que desejam
participar da pesquisa, tenham acesso às linhas de tratamento mais
avançadas ainda indisponíveis para uso clínico.

» Unidade: Morumbi.

TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA
A finalidade é fazer com que o sistema imune do paciente
reconheça o tumor e o elimine. O tumor, entretanto, tem diversos
mecanismos que fazem com que o sistema imune não reconheça
as células malignas (camuflagem) ou produza substâncias que
suprimem o sistema imune. Embora muitas drogas já estejam
aprovadas fora do país, ainda poucas delas são aprovadas para

uso no Brasil. Algumas dessas drogas ainda sem aprovação
podem ser utilizadas no Centro de Oncologia e Hematologia
Einstein, via protocolos de pesquisas ou acessos expandidos.

» Unidade: Morumbi

CARDIO-ONCOLOGIA
Objetivo do Programa: reduzir a ocorrência de alterações
cardiovasculares decorrentes do tratamento oncológico (radioterapia
e/ou quimioterapia), por meio de Protocolos que visam prevenir,
detectar precocemente e tratar de maneira adequada tais eventos
em pacientes adultos e pediátricos. O atendimento integrado
possibilita uma forte interação entre os cardiologistas e oncologistas
garantindo excelência no tratamento oncológico minimizando
consequências cardiovasculares. Para acessar o Protocolo
Institucional completo Clique aqui.

» Unidade: Morumbi.

TELEONCOLOGIA
Possibilita a realização de avaliações, discussão de opinião e casos
clínicos à distância. A avaliação pode ser feita por oncologistas
ou por meio de Clínica Integrada, envolvendo outros especialistas
como cirurgião e radioterapeuta através do uso de tecnologias, sem
deslocamentos dos envolvidos.

TERAPIA COM RADIO-ISÓTOPOS
DE TUMORES NEURO-ENDÓCRINOS
(LUTÉCIO)
Para tratamento de pacientes com tumores neuroendócrinos
metastáticos.

» Unidade: Morumbi.
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PROSTATECTOMIA ROBÓTICA
Procedimento que utiliza o sistema robótico Da Vinci em cirurgia
oncológica de próstata. Entre 2008 e 2014, foram realizados mais
de 1.500 prostatectomias robóticas no Einstein. Dados do Protocolo
gerenciado de prostatectomia radical robótica mostram que a
porcentagem de positividade da margem de comprometimento
tumoral é menor em comparação à cirurgia convencional (26% vs.
41%). Após 18 meses de pós-operatório, observa-se que 75% dos
pacientes recuperam totalmente a continência urinária.

» Unidade: Morumbi.

RADIOTERAPIA GUIADA POR
IMAGEM - IGRT
O IGRT é um procedimento que realiza imagens em tempo real
durante o tratamento. Seu objetivo é melhorar a acurácia do
tratamento através da precisão das imagens obtidas na máquina antes
da aplicação radioterápica. O procedimento permite a diminuição
das margens do tumor e possibilita novas abordagens clínicas, como
o hipofracionamento e o escalonamento de dose para alguns sítios
anatômicos. É muito importante em diversas patologias, em especial,
na radioterapia do câncer de próstata, uma vez que os órgãos internos
podem mudar de posição entre um tratamento e outro.

» Unidade: Morumbi.

RADIOCIRURGIA
Consiste no emprego de doses únicas de radiação dirigida com
exatidão para tratamento de tumores intracranianos e extracranianos,
sem cortes. A grande distinção dessa técnica é a elevadíssima
precisão de posicionamento do procedimento através da
monitorização em tempo real.

» Unidade: Morumbi.

RADIOTERAPIA
INTRAOPERATÓRIA - IORT
A IORT é a administração de níveis terapêuticos de radiação
diretamente no tumor alvo, enquanto o mesmo está exposto durante
a cirurgia, poupando o tecido circundante normal. Essa modalidade
de tratamento permite a utilização de doses mais elevadas e eficazes
de radiação, em comparação com a radioterapia convencional,
onde nem sempre é possível a utilização de doses muito elevadas,
uma vez que órgãos sensíveis podem estar próximos. Na IORT, os
médicos afastam e protegem temporariamente os órgãos vizinhos da
exposição à radiação.
As cirurgias são feitas no centro cirúrgico dedicado ao serviço de
Radioterapia do Centro de Oncologia e Hematologia. As principais
indicações são os tumores abdominais, sarcomas, neuroblastomas,
recidivas malignas em pelves e cada vez mais em mamas.

» Unidade: Morumbi.

RADIOEMBOLIZAÇÃO OU RADIOTERAPIA
INTERNA SELETIVA (SIRT) COM YTRIUM-90
Indicado para pacientes com tumores inoperáveis no fígado, tanto
primários como metastáticos, que não obtiveram sucesso em
outros tratamentos. Pode ser aplicado em associação ao tratamento
quimioterápico. Retarda o avanço da doença, muitas vezes com
diminuição de tamanho e número de tumores e melhora a qualidade
de vida dos pacientes.
O procedimento é minimamente invasivo, realizado por acesso
percutâneo, pode ser feito de forma ambulatorial, com alta hospitalar
no mesmo dia. As microesferas radioativas (SIR-Spheres®) têm
uma dose de radiação interna até 40 vezes maior que a radioterapia
convencional e não afeta o tecido saudável - praticamente sem
efeitos colaterais importantes.
Antes de ser realizado é necessário um mapeamento nuclear

25

ÍNDICE
ONCOLOGIA

do tumor para verificar o grau de comunicação vascular da
lesão tumoral com outros órgãos, e validar a administração
das microesferas evitando o risco de migração. Atualmente,
seus melhores resultados estão nos tumores metastáticos
colorretais, da mama e neuroendócrinos, com aumento de
sobrevida. Eficácia entre os tumores primários: hepatocarcinoma
e colangiocarcinoma.

PET-CT COM ANÁLOGO DA
SOMATOSTATINA (DOTATATE)

» Unidade: Morumbi - Centro de Intervenção Cardiovascular

RESSONÂNCIA MULTIPARAMÉTRICA
DA PRÓSTATA (1, 5 e 3 Tesla)

BRCA-1 E 2 (Mutações - Breast Cancer)
Perfil genômico para predição de risco de câncer de mama
hereditário.

» Unidades: A coleta pode ser feita em todas unidades.

PET-CT COM 68 GA-PSMA
Para pacientes com suspeita ou recorrência de câncer de próstata.

» Unidade: Morumbi.

QUIMIOEMBOLIZAÇÃO DE
TUMOR HEPÁTICO
Procedimento minimamente invasivo. Combina a embolização,
técnica adotada para obstruir os vasos sanguíneos que nutrem o
tumor e o uso de quimioterápicos. A dosagem é muito menor e é
aplicada diretamente na área do tumor. Tem se mostrado eficaz em
tumores que recebem aporte sanguíneo pelas artérias, como os
do fígado, sejam eles primários ou metastáticos. A técnica reduz
ou controla a doença para que, posteriormente, sejam feitos outros
procedimentos como cirurgia ou transplante.

» Unidade: Morumbi.

Apropriado para pacientes com tumores neuroendócrinos em avaliação
pré-tratamento, seguimento ou suspeita de recorrência do tumor.

» Unidade: Morumbi.

Usado em pesquisa de áreas suspeitas de comprometimento
neoplásico, antes da realização da biópsia, como parte do
estadiamento pré-tratamento e pesquisa de recidiva local pósprostatectomia. Indicado ao acompanhamento de pacientes em
vigilância ativa. Sequências funcionais e a possibilidade de realização
de exames em aparelhos de 3 Tesla, sem bobina endorretal,
aumentaram a eficácia do método.

TRATAMENTO VOLUMÉTRICO
ULTRA-RÁPIDO RAPIDARC®
Trata-se de uma evolução do tratamento com IMRT (Radioterapia
de Intensidade Modulada). Combina a conformação da dose
proporcionada por essa técnica com a rapidez de um tratamento
em arco. Consiste no controle automático da velocidade de
rotação do braço (gantry) da máquina, enquanto algumas lâminas
de colimação (MLC) se movimentam, permitindo a passagem
da radiação em pequenas aberturas altamente focalizadas. Os
períodos de feixe ligado e desligado se alternam, variando a taxa
de dosagem da máquina. Assim, todo o volume-alvo é atingido
de tal forma que a radiação seja esculpida precisamente em três
dimensões. A combinação de rapidez e precisão do RapidArc®
com a Radiocirurgia Estereotáxica Corpórea (SBRT) permite
novas opções de tratamento de tumores, com velocidade e níveis
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de dosagem que antes não eram possíveis. O SBRT consiste em
doses ablativas de radiação direcionada a tumores fora do sistema
nervoso central, com o objetivo de destruir completamente as
células tumorais. Em poucas sessões, resulta em um tratamento
efetivo de tumores inalcansáveis (ou inoperáveis), em diversas
regiões do corpo. Eficaz em preservar tecidos normais e estruturas
críticas. É indicado para lesões de pulmão, próstata, fígado,
tumores de cabeça e pescoço, dentre outros.

» Unidade: Morumbi.

SISTEMA TRUE BEAM®
O equipamento permite a ministração exata de radioterapia guiada
por imagem e agilidade no tratamento de tumores. Minimiza os
impactos nos tecidos saudáveis e provoca menos efeitos colaterais.

» Unidade: Morumbi.
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ORTOPEDIA

PROGRAMA DE ORTOPEDIA EINSTEIN
Líder no diagnóstico e no tratamento cirúrgico e não cirúrgico
de condições musculoesqueléticas. O hospital realizou em 2014
mais de 5.000 procedimentos cirúrgicos, dos quais, 59% foram
procedimentos de alta complexidade. Os especialistas oferecem
atendimento integral em todas as áreas da ortopedia.

CENTRO DE COLUNA
Formado por equipe multiprofissional, composta por especialistas
no tratamento das doenças da coluna vertebral. São ortopedistas,
neurocirurgiões, fisiatras, reumatologistas e fisioterapeutas. No
Projeto Coluna, os casos que receberam indicação de cirurgia na
avaliação inicial são discutidos por uma junta médica, formada por
especialistas, que determinam o tratamento mais apropriado para
cada paciente. O Grupo de coluna segue diretrizes de tratamentos

baseadas em evidências científicas e validadas pelos cirurgiões.
Os pacientes atendidos no Projeto Coluna são gerenciados quanto
à prática médica, a antibioticoprofilaxia e adesão aos protocolos
institucionais. Os pacientes são acompanhados periodicamente para
avaliação dos desfechos clínicos e funcionais.

Avaliação Médica de Primeira Opinião
Os pacientes podem agendar uma avaliação e realizar o tratamento
com os especialistas do grupo de coluna.

Avaliação Médica de Segunda Opinião
Atendimento para àqueles que desejam uma segunda opinião de
avaliação diagnóstica anterior ou indicação de tratamento cirúrgico
para doenças da coluna.

» Unidade: Morumbi.
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PROTOCOLO GERENCIADO DE
ARTROPLASTIAS DE QUADRIL E JOELHO
Desde 2008, gerencia pacientes submetidos à artroplastia de quadril
com o objetivo de garantir segurança e qualidade. Acompanha a
evolução dos pacientes nos períodos pré, intra e pós-hospitalar.
O protocolo foi elaborado e revisado por médicos ortopedistas,
enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, baseado
nas melhores práticas e evidências de literatura. Um ano após a
implantação do protocolo do quadril, o de artroplastia de joelho
seguiu as mesmas premissas. O serviço de home care do Einstein
orienta os pacientes e seus familiares em relação às necessidades
específicas a serem consideradas em casa, para acolhe-los de forma
segura e promover boa qualidade de vida. Frente à possibilidade de
complicações e infecção hospitalar pós-cirúrgica, recomendações
específicas em relação às práticas de higiene fazem parte do
protocolo. A adesão do time assistencial aos protocolos permite que
o Einstein apresente uma das menores taxas de infecção hospitalar
do mundo.

» Unidade: Morumbi.

CINTILOGRAFIA COM LEUCÓCITOS
MARCADOS
Para detecção e acompanhamento de pacientes com suspeita de
processos infecciosos em atividade. Alguns exemplos: próteses
ortopédicas, pé diabético, e outros.

» Unidade: Morumbi.
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OUTROS SERVIÇOS DE
MEDICINA DIAGNÓSTICA

CLÍNICO-LABORATORIAL
ESPECIALIZADA
O Laboratório dispõe de staff clínico especializado nas diversas
áreas da Medicina Laboratorial - Imunologia, Endocrinologia,
Microbiologia, Hematologia, Coagulação, Infectologia, Biologia
Molecular, Genética Médica, Triagem Neonatal e outras.
Seus médicos estão disponíveis para orientar a interpretação de
resultados e a solicitação de exames laboratoriais complementares.
Discutem casos específicos por telefone, presencialmente ou
por e-mail. O telefone de contato é o 011-2151-5555 e o e-mail
dos médicos será informado pelos atendentes, de acordo com a
especialidade.

» Unidade: Morumbi.

GENÔMICA
O Einstein dispõe de amplo portfólio de exames e painéis genômicos
para predição de risco de câncer, doenças genéticas, perfis
farmacogenômicos e painéis diagnósticos para doenças oncológicas.
Disponibiliza ao médico solicitante um atendimento personalizado,
feito por médico geneticista que orienta e interpreta os resultados de
exames genéticos e de medicina especializada.
» Unidades: Todas as unidades.

PET-RM
É o primeiro equipamento da América Latina que associa a acurácia
da ressonância com a avaliação funcional da tomografia por emissão
de positrons (PET-CT) produzindo imagens de alta resolução. Grande
aplicação em Neurologia e Oncologia.

» Unidade: Morumbi.
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CHECK-UP
Unidade exclusiva para check-up organizado em núcleos de serviços
que conta com mais de 40 profissionais de diversas especialidades. Os
exames e as consultas são realizados em um único dia. Os resultados
da avaliação são liberados em até 10 dias úteis. Uma consulta
médica de retorno é agendada para esclarecimentos dos resultados
observados e orientações acerca das metas a serem alcançadas.

» Unidade: Jardim América - Programa de Check-up

PCR E SOROLOGIA PARA DETECÇÃO
DO ZIKA VÍRUS
Para pacientes com suspeita de zika e diagnóstico diferencial com
outras doenças como dengue e Chikungunya. Os resultados da PCR
são liberados em quatro dias e os de Sorologia em 16 dias corridos.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE
CAMPO ABERTO OU AMPLO
Esses equipamentos conferem maior conforto aos pacientes com
claustrofobia ou dificuldade em permanecer dentro do túnel como
crianças e idosos.

» Unidades: Todas (tem aparelhos de campo aberto)
» Unidades: Morumbi e Perdizes (tem equipamentos Ressonância
cardíaca)
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CERTIFICAÇÕES

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein iniciou a implementação de
certificações e acreditações em 1994, desde então, mantém um programa de manutenção
e ampliação de modelos gerais e específicos reconhecidos internacionalmente. Conheça os
modelos já consolidados ou em implantação no Einstein:

ÍNDICE

>> Acreditações e certificações vigentes em 2015/2016:
Reconhecido desde 2014 pelo American College of Cardiology (ACC) como um dos Centros de Excelência Internacionais
no tratamento do infarto agudo do miocárdio (IAM) e como Founding Ambassador do ACC, por ajudar a comunidade
internacional de profissionais cardiovasculares utilizando e fazendo parte de seus Registros Internacionais de Qualidade.

1. AABB - American Association of Blood Banks (Departamento de Hemoterapia) - O Programa de Acreditação
Internacional da AABB avalia a qualidade e segurança das atividades de coleta, processamento, armazenamento,
distribuição, testes laboratoriais, infusão de sangue e hemocomponentes, atividades relacionadas a células progenitoras
hematopoiéticas, sangue de cordão umbilical e placentário, proficiência em imunohematologia, por meio de rigorosos
padrões estabelecidos. Desde 1998.

2. ACR - American College of Radiology (Departamento de Imagem) - Esta entidade checa a qualidade do serviço de
imagem da instituição. Atualmente, o Einstein tem em mamografia, ultrassom e tomografia. Desde 2009.

3. CAP - College of American Pathologists - Laboratório (desde 2009) e Hemoterapia (desde 2010) - Este programa
de Acreditação Internacional visa promover a segurança do paciente com alta qualidade no atendimento dos laboratórios
de patologia clínica e hemoterapia, por meio da educação, definição de padrões de qualidade específicos, avaliação de
processos laboratoriais e atendimentos aos requisitos de qualidade.

4. FACT - Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy - Verifica as melhores práticas no processo de
Transplante de Medula Óssea (desde 2012) e no processo de Hemoterapia (desde fevereiro de 2014).
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5. ISO 14001 - Certificação Ambiental Institucional - Unidade Morumbi e Externas - Padrões de qualidade em questões
ambientais e de sustentabilidade. Desde 2003.

6. Joint Commission International - Hospitalar - Unidade Morumbi e Externas - O Einstein foi o primeiro hospital
fora dos Estados Unidos a obter esta acreditação em 1999. É uma acreditação americana específica para hospitais que
verifica processos de qualidade e segurança do paciente, colaborador e ambiente.

7. Joint Commission International - Programa de Cuidados Clínicos - AVC - Unidade Morumbi e Externas (que
possuem UPA) - Certificação de todo o processo de cuidado com o paciente com hipótese de acidente vascular cerebral.
Desde 2007.

8. Joint Commission International - Programa de Diabetes - Unidade Morumbi. Certificação de todo o processo
de cuidado do paciente diabético ou com resultados alterados de glicemia. Desde 2013.

9. Joint Commission International - Programa de Atenção Primária - Programa Einstein na Comunidade
Paraisópolis. Acreditação de padrões de qualidade e segurança referentes ao atendimento pediátrico prestado às
crianças da comunidade de Paraisópolis. Desde 2013.

10. Planetree - Unidade Morumbi - Programa de designação de instituições com cuidado centrado no paciente e
instituições mais humanizadas. Desde 2011.

11. AAALAC - Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International - Cetec (Francisco
Morato). Certifica instituições de pesquisa quanto ao compromisso com o cuidado e uso responsável de animais. Desde 2011.
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12. ASHI - The American Society for Histocompatibility and Immunogenetics - Laboratório - Certifica o processo de
Histocompatibilidade e Imunogenética do Laboratório de Patologia Clínica. Desde fevereiro de 2014.

13. Selo do Idoso Intermediário - Unidades Morumbi - É um selo proposto pelo Estado de São Paulo, que visa
um processo de otimização das oportunidades para saúde, educação continuada, participação e proteção para melhorar a
qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Desde agosto de 2015.

>> Acreditações em processo de implantação:
14. Magnet Recognition Program - Unidade Morumbi e Externas. O Programa de Reconhecimento Magnet foi
desenvolvido pela American Nurses Credentialing Center (ANCC) e tem o objetivo de reconhecer instituições de saúde que
possuem serviços de enfermagem de excelência.

15. OHSAS 18001 - Saúde, Segurança Ocupacional - Unidade Morumbi e Externas. Certificação para instituições que
seguem padrões de qualidade que visam melhorar os processos em saúde e segurança para o colaborador dentro da instituição

16. AAHRPP - Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs - (Departamento de Pesquisa
Clínica). Esta acreditação visa ao compromisso com a proteção dos participantes de pesquisas clínicas dentro da instituição.
Não só para os participantes, mas também para os pesquisadores, agências governamentais e patrocinadores.

17. SSH - Society for Simulation in Healthcare Accreditation - Centro de Simulação Realística, Unidades Morumbi e Ipiranga.
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HOSPITAL
ISRAELITA
ALBERT EINSTEIN

» Uma das principais instituições de saúde da

América Latina, o Einstein utiliza os mais avançados
recursos tecnológicos para assegurar excelência na
assistência à saúde.

» Inaugurado em 1971, o Hospital Israelita Albert

Einstein é um dos principais pilares de atuação da
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert
Einstein, que possui como focos estratégicos e
assistência à saúde, a medicina diagnóstica, o ensino,
a pesquisa e a responsabilidade social.

» A sede do hospital, no bairro do Morumbi, em

São Paulo (SP) é um complexo de seis prédios com
mais de 200 mil m2 construídos e 657 leitos, onde
também são realizados exames e consultas médicas,
entre outros serviços.

» Espalhados por diversas unidades na cidade de
São Paulo, os cerca de 12 mil colaboradores da
Sociedade atuam em ambiente marcado por uma
forte cultura organizacional.

» Focado em procedimentos médicos de alta

complexidade, o corpo clínico do hospital é formado
por mais de 7 mil médicos de diversas especialidades
clínicas e cirúrgicas. Esse corpo clínico forma a base
de um serviço de atendimento à saúde caracterizado
pela excelência e exercido em ambiente marcado
pela humanização, com uso intensivo da tecnologia.

Central de atendimento ao paciente:
(11) 2151-1233
Para saber mais acesse:
www.einstein.br
Acompanhe o Einstein nas redes
sociais:
/hospitalalberteinstein
@hosp_einstein
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