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9º Encontro de Telerradiologia do Hospital Santa Cruz promoveu troca de
conhecimento e experiência nas avaliações de diagnóstico por imagem
O encontro apresentou casos complexos de pescoço, tórax e abdômen do Hospital Santa Cruz, Hospital
Universitário da USP e Hospital Amazônia
No dia 23 de março, foi realizado no auditório do HSC, em São Paulo, o 9º Encontro de Telerradiologia do
Hospital Santa Cruz (HSC). O evento acontece mensalmente em parceria com o Hospital Universitário da USP
(HU) e Hospital Amazônia (Belém/PA), e tem o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA)
e da Fujifilm, que disponibiliza a tecnologia Synapse PACS para conexão em tempo real.
Os médicos radiologistas das três instituições participantes do encontro apresentaram e analisaram seis
casos complexos de pescoço, tórax e abdômen, dois cada um, além de debaterem as possibilidades de
diagnósticos. Por meio de conferência online com alta tecnologia, os exames radiológicos demonstraram
casos que foram submetidos a uma investigação mais profunda e detalhada para identificação das doenças.
O diretor técnico e médico cardiologista do Hospital Santa Cruz responsável pelo projeto de
Telerradiologia, Dr. Julio Yamano, ressaltou a importância desses encontros e os avanços no aprimoramento
do sistema. “Estamos satisfeitos com os resultados desse evento, que já entrou para o calendário do Hospital.
Além de aprendermos com a troca de experiência entre os médicos participantes, o sistema utilizado tem
superado as expectativas. Sem dúvida, o uso de tecnologias como a telerradiologia, por exemplo, é capaz de
otimizar o processo de tratamento de pacientes”, enfatizou o médico.
Representantes da Fujifilm participaram tanto virtualmente quanto presencialmente da 9º edição do
encontro e certificaram-se da qualidade do sistema de Telerradiologia da empresa, utilizado nas transmissões
entre os dois hospitais localizados em São Paulo e o terceiro em Belém.
O próximo encontro está agendado para o dia 27 de abril, às 11h, no auditório do HSC, com conexão online
com as instituições parceiras. Todos os profissionais da área estão convidados.
Sobre o Hospital Santa Cruz
Fundado para auxiliar os imigrantes japoneses e com o compromisso de oferecer um atendimento médico
hospitalar de excelência no Brasil, foi inaugurado em 1939 e desde então esteve sempre dedicado em
proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população. Atualmente, o Hospital Santa Cruz é referência
em ortopedia, neurologia, cardiologia, urologia e oftalmologia. É reconhecido também pela tecnologia de
ponta em tratamentos, ações de responsabilidade social e sustentabilidade, atividades de ensino e pesquisa,
além do atendimento humanizado com profissionais habilitados em língua japonesa.
Realiza mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, com atuação integrada e multidisciplinar, tendo 46
especialidades, ambulatório, pronto atendimento e dois centros cirúrgicos, um geral e outro oftalmológico,
capacitados para executar operações de alta complexidade. Dispõe de 141 leitos distribuídos em
apartamentos e enfermarias e conta com 10 leitos de UTI geral, 10 de UTI neurológica e 10 na unidade
coronariana. Possui ainda uma unidade específica para o transplante de medula óssea com modernas
instalações na área de hemodinâmica e serviços diagnósticos de análises clínicas e de imagem para realizar
exames com precisão, segurança e agilidade.
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