Novo Hospital da Mayo Clinic
de Jacksonville, Flórida
A Mayo Clinic integra, num único campus, atendimento hospitalar e
ambulatorial, pesquisa e educação continuada, em benefício dos pacientes

Com uma entrada
acolhedora e imponente,
a arquitetura do Mayo
Building combina
o tradicional e o
contemporâneo.

A luminária de cristal
soprado, obra do
renomado escultor Dale
Chihuly, é uma estrelaguia para os pacientes e
visitantes do hospital.

O novo hospital concretiza um sonho de muitos
anos da Clínica Mayo, o de criar um centro
médico totalmente integrado, para oferecer
serviços ambulatoriais e
hospitalares num único
lugar. Essa integração
possibilita que médicos de
diferentes especialidades,
pesquisadores e
educadores atuem lado a
lado, como uma equipe
bem entrosada, para
garantir aos pacientes o
melhor em diagnóstico e
tratamento. E é essa uma
das características que
distingüe a Mayo. Com o
hospital em seu campus,
a Mayo pode agora prestar atendimento médico
integrado aos pacientes, como idealizado, há
quase 100 anos, por seus fundadores, os médicos
William e Charles Mayo.

área para acompanhantes (com sofá-cama) e
uma área de trabalho para a equipe médica.
O tamanho do apartamento facilita o trânsito
de pessoal e o transporte de equipamentos
para o lado da cama do paciente, sempre que
necessário.

O hospital associa o melhor da tecnologia
com atendimento médico de alta qualidade,
em que todos os detalhes são importantes.
Equipamentos modernos estão instalados num
ambiente acolhedor, onde a arte da cura interage
com a ciência da medicina.

O centro cirúrgico dispõe de 16 salas de
cirurgia de grande porte, construídas ao redor
de um núcleo, para que não haja contato entre
o material esterilizado, que chega para uma
nova cirurgia, com o material já descartado
em outra cirurgia – uma característica única
do hospital da Mayo. As seis salas de cirurgia
existentes no “Mayo Building” continuam em
uso – aumentando para 22 o total de salas de
cirurgia.

O hospital, inaugurado em abril de 2008,
também dedicado ao ensino e à pesquisa, fica
num prédio de seis andares, anexo ao “Mayo
Building”, e tem capacidade para 214 leitos. Seu
projeto já prevê a expansão para até 16 andares e
um total de 500 leitos.
O hospital, localizado no campus da Clínica
Mayo de Jacksonville, tem mais de 60.000
metros quadrados.
Os apartamentos são maiores do que o padrão
norte-americano (32,5 metros quadrados);
recebem boa iluminação natural; têm uma

O projeto custou US$254,6 milhões; boa parte
desse investimento foi obtida com a venda do
St. Luke’s Hospital e mais de US$87 milhões,
por ajuda filantrópica de pacientes, empresas
e funcionários da Mayo.
A entrada principal do hospital tem uma
abóbada, que simboliza a esperança e a cura.
Os corredores do hospital têm mais de
três metros de largura, proporcionando
espaço suficiente para o trânsito de médicos
residentes e de equipamentos de grande
porte, já que é tanto uma instituição de ensino,
quanto um hospital especializado.

A unidade de tratamento intensivo dispõe de
30 salas flexíveis, número que pode aumentar
ou diminuir conforme a necessidade.
Os programas de transplante da Mayo que incluem transplante de medula óssea,
fígado, pâncreas, rim, coração e pulmão - são
desenvolvidos em áreas especificamente
projetadas para a complexidade desses
procedimentos.
Continua no verso

Os apartamentos
destinados aos
pacientes são amplos e
recebem luz natural.

A cada dois quartos de
pacientes, há um posto
de enfermagem.

A tecnologia empregada no centro cirúrgico
permite que os cirurgiões desenvolvam e
realizem procedimentos inovadores, menos
invasivos, mais econômicos e mais efetivos.
Por exemplo, o MRI intra-cirúrgico permite
que os cirurgiões usem imagens em tempo
real durante as cirurgias. A Mayo é o único
centro médico no Sudeste dos Estados Unidos
a dispor desse equipamento. Além disso, o
scanner nuclear pode capturar imagens de todo
o esqueleto (cintigrafia óssea), dos rins, fígado,
vesícula biliar, cérebro e pulmões, bem como
localizar pontos de infecções e tumores, sem a
necessidade de uma cirurgia exploratória.
O hospital é equipado com sistemas
computadorizados para agilizar o fluxo de
informações, facilitando a tomada de decisões
dos médicos. O prontuário eletrônico da
Mayo fornece acesso, ao toque de uma tecla, a
históricos clínicos, assim como a informações
atualizadas sobre resultados de exames
laboratoriais, programas de tratamento e
progressos do paciente.
Um sistema de radiologia sem filme exibe
as imagens médicas na tela do computador,
momentos após serem capturadas. Essas
imagens podem ser analisadas, ampliadas
e melhoradas por médicos de localidades
diferentes, ao mesmo tempo.
Todo o hospital é pré-cabeado, para que os
aparelhos de monitoramento de sinais vitais
possam ser deslocados para o lado do leito
dos pacientes, para acompanhamento dos
enfermeiros especializados.
Em todas as unidades de tratamento, são
utilizados telefones sem fio, proporcionando
comunicação móvel e imediata, entre
enfermeiros e pacientes.

O Departamento de
Emergências é um
serviço comunitário,
aberto a todos.

O Departamento de Emergência conta com
uma unidade de observação de dor torácica e
um centro de derrame, além de um heliponto.
O hospital presta serviços em todas as
especialidades médicas para adultos,
com exceção de obstetrícia e tratamento
psiquiátrico.

Tratamento especializado
Na Mayo, os pacientes são atendidos por
médicos de diferentes especialidades, o que
elimina a necessidade de deslocamentos para
outros centros médicos especializados.
Consultas
Você pode agendar sua própria consulta. Para
isso, a Mayo de Jacksonville conta com um
escritório para atendimento internacional, que
funciona, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
(horário da Flórida, EUA). Aqui, você poderá ser
atendido em seu próprio idioma e um intérprete
pode ser designado durante todo o período em
que você estiver na Mayo. Para isso, entre em
contato com:
Telefone: + 1 (904) 953-7000
Fax: + 1 (904) 953-7329

Especialidades Médicas
Alergia
Audiologia
Clínica da Mama
Dermatologia
Dermatopatologia
Doenças
Cardiovasculares
Doenças Infecciosas
Endocrinologia
Gastrenterologia e
Hepatologia
Ginecologia
Hematologia/
Oncologia

Medicina
de Emergência
Medicina Executiva e
Internacional
Medicina Hospitalar
Interna
Medicina Interna e
Clínica Geral
Medicina Laboratorial
e Patologia Clínica
Nefrologia e
Hipertensão
Neurologia
Serviços de
Tratamento Intensivo

Especialidades Cirúrgicas
Anestesiologia
Cirurgia
Cardiotorácica
Cirurgia Colorretal
Cirurgia Cosmética
Cirurgia Geral
Cirurgia Ortopédica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular

Ginecologia
Medicina da Dor
Neurocirurgia
Oftalmologia
Otolaringologia
(Cirurgia da
Cabeça e Pescoço)
Transplante
Urologia
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