Fatos sobre a Mayo Clinic
Os três escudos da
logomarca da Clínica
Mayo simbolizam
tratamento do
paciente, educação
e pesquisa. Estão
entrelaçados para
representar a prática
de medicina integrada.

Marque sua consulta
Expediente:
8h às 17h (horário de
Miami, Flórida, EUA),
de segunda à sextafeira.
Por telefone:
1 (904) 953-7000
Por fax:
1 (904) 953-7329
Por e-mail:
intl.mcj@mayo.edu
Em
www.mayoclinic.org
encontre os serviços
oferecidos em todas
as unidades da Clínica
Mayo e os formulários
para marcação de
consulta online.

A Clínica Mayo está
localizada em:
Jacksonville, Flórida
Rochester, Minnesota
Scottsdale/Phoenix,
Arizona

·
·
·

Na Clínica Mayo, o tratamento de cada
paciente é de responsabilidade de uma equipe
multidisciplinar e não apenas de um único
profissional. Só assim é possível manter e
seguir os príncipios da Mayo, implantados
há mais de um século e que norteiam os
serviços prestados nas unidades Mayo nas três
localidades nos Estados Unidos: Jacksonville
(Flórida), Rochester (Minnesota) e Scottsdale/
Phoenix (Arizona). Todas as três são cidades
tranquilas e seguras. Juntas, as unidades Mayo
contam com mais de 3.300 médicos e cientistas
e cerca de 46 mil profissionais de apoio,
sendo que cada campus é auto-suficiente.
Na Mayo Jacksonville, as especialidades
médicas para adultos incluem oncologia,
cardiologia e cirurgia cardiológica, neurologia
e neurocirurgia e transplantes.

Paciente em primeiro lugar

Todas as equipes de profissionais da Mayo,
de diferentes especialidades, trabalham em
conjunto para resolver os problemas de cada
um dos pacientes. Esse intercâmbio permite
que a Mayo ofereça serviços com excelência
médica tanto em diagnóstico quanto em
tratamento e cirurgia. Aqui, os pacientes e
seus familiares recebem respostas precisas
e explicações detalhadas da equipe médica,
o que permite que todos adotem a decisão
mais adequada. Se considerada necessária
por médicos e paciente, uma cirurgia pode ser
agendada sem perda de tempo, para um ou
dois dias.

Maior centro de medicina integrada

A Clínica Mayo é o primeiro e maior centro de
medicina integrada do mundo. Todos os exames
e tratamentos, incluindo cirurgias, são realizados
num mesmo campus. Quando o paciente chega à
Clínica Mayo, é atendido primeiramente por um
clínico geral, que irá coordenar seu tratamento e
determinar a equipe de profissionais que cuidará
de sua saúde. Cada integrante dessa equipe deve
conhecer o que há de melhor em diagnóstico e
tratamento em sua especialidade e compartilhar
as informações com todos.

Tecnologia e educação

O tratamento de cada paciente demanda um
trabalho incessante de médicos, cientistas,
pesquisadores, professores e outros profissionais
de saúde em busca de novos conhecimentos, seja
para o desenvolvimento e absorção de novas
tecnologias, realização de pesquisas ou estudos
clínicos de novas formas de tratamento ou, ainda,
para formação e atualização médica. Hoje, a
Mayo é um dos principais centros educacionais
dos Estados Unidos, dedicando-se à formação e à
educação continuada de futuros médicos, cientistas
e pessoal de apoio.

Acesso a serviços de excelência

A Clínica Mayo se empenha para ser uma opção
médica para pacientes internacionais. Para isso,
facilita o acesso aos seus serviços de alta qualidade
aceitando pacientes com diferentes necessidades
de pagamento - desembolso próprio, programas
governamentais de saúde, empresas de segurosaúde, entre outros.

Inaugurado em abril de 2008, o novo hospital possui 214 leitos.

Novo hospital no campus de Jacksonville

O novo hospital da Clínica Mayo em Jacksonville,
Flórida, concretiza o plano de um campus
totalmente integrado. Com seis andares, o novo
hospital tem capacidade para 214 leitos e sua
obra já prevê a ampliação para até 500 leitos.
Agora, num único campus ficam as unidades
clínicas, ambulatoriais, laboratoriais e também
educacionais e de pesquisa.
Continua no verso

“Nossos médicos
e pessoal de
apoio formam uma
equipe altamente
capacitada e dedicada
ao progresso da
ciência. Nossa meta
é combinar serviço
humanitário, com
a tecnologia mais
avançada”.
- Dr. Salvador Alvarez,
Chefe de Atividades
Internacionais

O campus da Mayo de
Jacksonville fica num
verdadeiro e tranquilo
oásis, à disposição
dos pacientes e de
seus familiares. Inclui
dois hotéis, um dos
quais com ligação
interna aos prédios
da clínica; dois Cafés
com mesas ao ar
livre; um centro de
meditação; farmácia,
loja de artigos óticos
e de presentes. Os
visitantes podem
também apreciar uma
boa música ao piano,
no Edifício Cannaday,
além de participar de
eventos especiais com
músicos, artistas e
palestras.

Atendimento a pacientes internacionais

Pacientes de mais de 90 países vêm à Mayo para
tratamento de saúde. A equipe do escritório de
serviços internacionais faz com que todos se
sintam em casa - tanto quando estão na clínica,
quanto em visita à cidade de Jacksonville. O
paciente pode ser auxiliado desde a marcação de
uma consulta a contar com o acompanhamento de
intérprete durante consultas e exames, se houver
necessidade. Para isso, conta com intérpretes em
oito idiomas, incluindo português.

negócios, executivos, diplomatas, administradores
públicos e todos os profissionais, que precisam
estar em dia com sua saúde.

Programa de check-up executivo

O check-up executivo da Mayo atende
principalmente as necessidades do paciente
internacional - de realizar um exame completo e
em pouco tempo (um ou dois dias). Nesse checkup, todos os exames clínicos e laboratoriais são
feitos no campus da Mayo, sem perda de tempo
com deslocamentos entre clínicas e laboratórios em
diferentes localidades. Todas as consultas médicas
e exames físicos e laboratoriais seguem um roteiro
racional, pré-elaborado, que garante a seqüência
eficiente dos procedimentos. O visitante é avaliado
por uma equipe de médicos especialistas, sob a
coordenação de um clínico geral. Nos exames
clínicos e laboratoriais, o visitante dispõe do que
há de mais avançado em recursos médicos, para
detecção precoce de doenças. O exame executivo é
especialmente adotado por homens e mulheres de

A brasileira Silvana Wall faz parte da equipe de
Serviços Internacionais.

Fale com a Silvana

Silvana Wall auxilia os pacientes internacionais,
seus familiares e médicos em português,
inglês e espanhol – desde a marcação de
consulta, procedimentos de viagem, transporte,
hospedagem a traduções de documentação
médica.

Médicos brasileiros na Mayo
A Clínica Mayo de Jacksonville conta com dois brasileiros em sua equipe médica: os médicos
Jorge Pascual, em medicina pulmonar, e Ricardo Hanel, neurocirurgia.

“A Clínica Mayo
oferece um ambiente
acolhedor, para que
todos os pacientes
se sintam como se
estivessem em casa”.
- Paz Fernée,
Diretora de Serviços
Internacionais

Jorge M. S. Pascual,
Professor Assistente
em Medicina da
Escola da Mayo, que
faz parte da equipe
que desenvolveu
nova técnica para
diagnóstico de câncer
de pulmão.
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Ricardo A. Hanel,
Professor Assistente
de Neurocirurgia da
Escola de Medicina da
Mayo. Aplica uma das
técnica mais avançadas
para tratar aneurismas
cerebrais.
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