
10ª Edição

Publicação do Hospital Ortopédico e Medicina Especializada - Março/Abril
2017

HOME inova com o mais moderno 
Pronto Atendimento 24h do DF

 
   O HOME – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada melhorou e ampliou o acolhimento aos 
pacientes que buscam atendimento de emergência 24h. As novas e modernas instalações do Pronto 
Atendimento, na quadra 613 Sul, foram inauguradas na primeira semana de abril. Para celebrar o mo-
mento foi realizado um coquetel com a presença de parte do corpo clínico, parceiros, representantes 
de operadoras de planos de saúde e a Direção do Hospital. 
O novo Pronto Atendimento se destaca pela arquitetura moderna e equipamentos de última geração, 
ocupando uma área de 1.200 m², uma das mais amplas e confortáveis do Distrito Federal.       

     

Ortopedia e Clínica Médica 24h

   O novo Pronto Atendimento 24h mantém profis-
sionais de plantão para atendimento em ortopedia 
e clínica médica. Após a primeira consulta, caso o 
paciente necessite da intervenção de outro espe-
cialista, o mesmo é acionado de  imediato. Em bus-
ca de um atendimento mais humanizado, a equi-
pe de emergência organiza o fluxo dos pacientes, 
priorizando os casos de acordo com o potencial de 
risco, agravo à saúde ou grau de sofrimento.

Radiologia integrada ao
Pronto Atendimento 

   Caso o paciente necessite de exames mais de-
talhados, poderá realizar exames de radiografia, 
tomografia e ressonância sem precisar se deslocar 
para outro local. 

Laboratório de Análises Clínicas 
   Além de estar integrado ao serviço de emergên-
cia do Hospital, o Laboratório Diagnóstico teve 
sua área, para coleta, ampliada. 
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Especialidades de Sobreaviso no PA 24h

Sala de medicação com capacidade para realizar mais 
atendimentos.

Posto de enfermagem central.

Quarto de isolamento para doenças infectocontagiosas.

Mais leitos de observação.

   O HOME dispõe de equipe de sobreaviso nas 
áreas de Neurocirurgia, Cirurgia Geral, Urologia, 
Bucomaxilofacial e nas Subespecialidades de Orto-
pedia em Coluna, Ombro e Cotovelo, Mão, Qua-
dril, Joelho, Pé e Tornozelo. O Hospital também 
conta com um Stroke Team – Time de AVC, equi-
pe multidisciplinar para tratamento de Acidente 
Vascular Cerebral.

Urologia no Pronto Atendimento

   A equipe de urologistas do HOME está pron-
ta para prestar o melhor atendimento ao pacien-
te, visando o seu bem-estar e conforto. Pacientes 
diagnosticados pela Clínica Médica com Cólica 
Renal (caracterizada por intensa dor lombar com 
piora progressiva, podendo evoluir com náuseas, 
vômito e até febre), Sangramento na urina e Re-
tenção Urinária serão encaminhados ao urologista 
de sobreaviso, profissional apto para atender casos 
de maior complexidade.
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Especialidades de Sobreaviso no PA 24h

Recepção ampla e funcional.

Sala de procedimentos e de gesso. 

Sala Vermelha.

Mais consultórios médicos. 

Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Faciais

   No Pronto Atendimento 24h do HOME há espe-
cialista, de sobreaviso, para atender pacientes com 
acometimento do esqueleto facial 
A Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais 
(CTBMF) é uma especialidade da Odontologia que 
tem por finalidade dar atendimento a pacientes 
que necessitam de tratamento das diversas defor-
midades da face. Nos serviços de urgência e emer-
gência, do Pronto Atendimento, a CTBMF atua 
de forma fundamental em pacientes politraumati-
zados com acometimento do esqueleto facial. O 
HOME dispõe de uma equipe especializada nesta 
área para atendimento 24 horas, proporcionando 
aos pacientes um atendimento de excelência.

Como atua um Stroke
Team – Time de AVC   

    Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma do-
ença que pode ocasionar incapacidade funcional e 
levar ao óbito. É necessário que tanto o primeiro 
atendimento na emergência quanto o restante do 
tratamento sejam feitos por uma equipe multidis-
ciplinar, com formação especializada.  O Time de 
AVC do HOME é composto por médicos da UTI e 
do Pronto Atendimento, neurocirurgiões, cardio-
logistas, radiologistas, neurointervencionistas, en-
fermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.



Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HOME é destaque
na avaliação anual da Vigilância Sanitária do DF

O setor de SCIH do HOME ficou em primeiro lugar entre os hospitais de Brasília

    O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital HOME foi classificado com a me-
lhor pontuação entres os hospitais de Brasília pela Gerência de Risco em Serviços de Saúde (GRSS), da 
Vigilância Sanitária do DF, em 2016.  A avaliação é feita anualmente, e o resultado divulgado sempre no 
primeiro trimestre do ano seguinte. A classificação dos Hospitais foi divulgada com base na pontuação 
da qualidade do SCIH e suas práticas assistenciais. 

    A avaliação feita pela GRSS nos hospitais pú-
blicos e privados do Distrito Federal consiste em 
fiscalizar o funcionamento do SCIH em relação a 
estrutura que possuem, à execução das boas práti-
cas no âmbito do serviço e da assistência no cum-
primento das referências legais vigentes.

   O SCIH do HOME possui atuação 
junto a todos os setores do Hospital 
e a diferentes categorias profissionais. 
Dentre as atividades que exerce está 
o monitoramento das taxas de infec-
ção hospitalar, a avaliação da adesão 
à higienização das mãos pelos pro-
fissionais, a avaliação sistemática das 
práticas de prevenção de infecção, 
capacitação contínua dos colabora-
dores e o gerenciamento de medidas 
de precaução, entre outras.  A equipe 
do SCHI é formada pelas médicas in-
fectologistas Drª. Eliana Bicudo e Drª 
Naira Bicudo, pela enfermeira Raquel 
Barcellos e a técnica de enfermagem 
Stephany Monteiro.

   De acordo com a infectologista, Drª Eliana Bicudo, chefe da Comissão de Controle de Infecção Hos-
pitalar do HOME, o setor está em constante atividade na prevenção das infecções relacionadas à assis-
tência à saúde, e tem como cerne de seu trabalho a capacitação dos profissionais e o acompanhamento 
do desempenho destes nas atividades assistenciais, por meio da aplicação do bundle de prevenção. “O 
bundle consiste em um conjunto de práticas baseadas em evidências, que quando executadas coleti-
vamente e de forma sistemática, melhoram a qualidade da assistência prestada aos pacientes.  Desta 
forma, é feito um monitoramento dos indicadores assistenciais pelo SCIH, sempre em consonância ao 
estabelecido pela ANVISA”, explica.   
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Medicina Nuclear: O HOME na era do diagnóstico e da terapia molecular 

A Medicina Nuclear é a especialidade médica que utiliza insumos
radioativos para fins diagnósticos e terapêuticos.

   A maioria das especialidades médicas têm na 
Medicina Nuclear uma parceira na avaliação diag-
nóstica e prognóstica das mais diversas doenças. 
É uma especialidade que utiliza quantidades mí-
nimas de radiação através de elementos conhe-
cidos como radiofármacos, para realizar exames 
diagnósticos, tratamentos terapêuticos e auxiliar 
alguns procedimentos cirúrgicos.  
   A principal qualidade da Medicina Nuclear está 
na avaliação da função dos diversos órgãos.  A 
depender da indicação clínica, escolhe-se o ra-
diofármaco mais indicado para a realização de 
cintilografias e cirurgias radioguiadas (identifica-
ção de lesões mamárias não palpáveis no intra-
operatório – ROLL; avaliação de linfonodo sen-
tinela, principalmente no câncer de mama e de 
melanoma; detecção de paratireoides hiperfun-
cionantes; localização de lesões ósseas, como o 
osteoma osteoide). Nos exames cintilográficos 
é possível examinar o funcionamento de diver-
sos órgãos, e não apenas o contorno dos órgãos, 
como acontece com outros exames de imagem. 
Coração, rins, fígado, pulmões, tireoide e cére-
bro estão entre os órgãos analisados por este 
exame. 
   
   Seguindo os padrões de qualidade usuais, o 
Hospital HOME, em breve, disponibilizará um 
serviço de Medicina Nuclear com um atendimen-
to humanizado e individualizado aos pacientes, 
dispondo de alta tecnologia, corpo clínico com 
profissionais competentes e atualizados, além de 
uma equipe técnica treinada e capacitada. 

É o HOME na Era do Diagnóstico e da Terapia 
Molecular!
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Cintilografia óssea trifásica.

Cintilografia de perfusão miocárdica
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Outras informações no telefone:

(61) 3878-2878
ouvidoria@homehospital.com.br

Expediente:
HOME News é um informativo elaborado pelo HOME - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada.

HOME apresenta programa de saúde esportiva da FIFA ao Governo do DF

o Hospital HOME, a Comissão Nacional de Médi-
cos do Futebol (CNMF) a CBF e a Federação de 
Futebol do Distrito Federal. 
   O médico Paulo Lobo, integrante da CNMF e co-
ordenador do departamento de Ortopedia e Medi-
cina Esportiva do HOME, foi quem ministrou a pa-
lestra sobre o Programa FIFA 11 + no Workshop 
CBF + Saúde. “O programa é uma metodologia da 
FIFA consagrada mundialmente para orientar joga-
dores de futebol feminino e masculino a prevenir e 
a reduzir o risco de lesões. É validado por diversos 
trabalhos científicos, sendo adotado por clubes e 
equipes em todos os continentes. A metodologia 
contempla crianças, adolescentes, atletas amado-
res e profissionais”, explica Dr. Paulo Lobo.  
   Na plateia estiveram, além de personalidades do 
esporte candango e nacional, a titular da Secretaria 
de Esporte do DF, Leila Barros , o Secretário Geral 
da CBF, Walter Feldman, o presidente da CNMF, 
Dr. Jorge Pagura, além de representantes da Uni-
versidade de Brasília (UnB) e do Centro Universi-
tário de Brasília (UniCEUB).

   

Consagrado mundialmente, Programa FIFA 11+ 
é indicado como alternativa para complementar 
o treinamento esportivo nos centros olímpicos e 
paralímpicos do DF.

   O Programa de Prevenção de Lesões FIFA 11+ 
foi apresentado à Secretaria de Estado de Espor-
te, Turismo e Lazer do Distrito Federal (DF) e ao 
público brasiliense, no Workshop CBF + Saúde, 
que ocorreu em março, no Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães, e teve como apoiadores 


