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Tecnologias auxiliam no 
diagnóstico de doenças 
De fevereiro a abril deste ano, o hospital e pronto-socorro Delphina Aziz, localizado na Zona Norte de Manaus, realizou mais de 31 
mil exames de alta complexidade. A unidade hospitalar montou um Centro de Diagnóstico como plano estratégico para a saúde do Estado 

O Parque de Ima-
gens do Hospi-
tal e Pronto-Socorro 
(HPS) Delphina Aziz 

realizou mais de 31 mil exames 
de alta complexidade desde fe-
vereiro até abril. O diagnósti-
co de doenças por imagem é 
um avanço da tecnologia, ali-
ado da medicina, e o Cen-
tro de Diagnóstico do Delphina 
Aziz conta com Raio x, ultras-
sonografia, ressonância, tomo-
grafia, mamografia, endoscopia, 
colonoscopia, ecocardiograma, 
holter (monitoração do ritmo 
cardíaco), mapa (monitorização 
ambulatorial de pressão arterial) 
e teste ergométrico. 

Inaugurado em fevereiro 
deste ano, o início das ativida-
des do Centro de Diagnóstico 
faz parte um plano estratégi-
co da Secretaria de Estado da 
Saúde (Susam) que tem a meta 
de, até o fim do primeiro se-
mestre, estabelecer o tempo 
de espera por procedimentos 
como esses seja menor que 
30 dias. O Centro de Diag-
nóstico atende toda a rede 
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nas com agendamento exclu-
sivo pelo Sistema de Regula-
ção do Amazonas (Sisreg) e 
funciona de segunda a sexta-
feira de 6h às 22h. O Delphi-
na Aziz está localizado na ave-
nida Torquato Tapajós,  Colô-
nia Terra Nova, Zona Norte. 

O Delphina Aziz é uma uni-
dade vinculada à Secretaria 
de Estado da Saúde (Susam) 
e o Centro de Diagnóstico 
é administrado pelo Institu-
to de Medicina, Estudos e 
Desenvolvimento (Imed). O 
instituto também administra 
o pronto-socorro da unida-
de desde a inauguração, em 
julho de 2014. 

 
Resultados pela internet 
“Em nosso Centro de Diag-

nóstico a tecnologia vai além 
dos equipamentos de exames. 
De forma segura, pacientes 
podem visualizar, por meio da 
internet, resultados dos exa-
mes de raio x, ressonância, to-
mografia e mamografia que re-
alizaram na unidade”, disse o 
diretor administrativo da uni-
dade, Remídio Vizzotto Junior. 

Resultado  
em até 72 
horas  

Zenaide Lucas, 55, é 
uma das pacientes que re-
alizou exame no Delphi-
na Aziz. “Fui informada 
que deveria ir ao Delphi-
na Aziz realizar o exame. 
Ao final, me disseram que 
em até 48 horas o exame 
estaria na internet e com 
o laudo de um médi-
co”, conta. Após realizar 
o exame, o paciente rece-
be impresso em papel um 
link e um número de pro-
tocolo. Ao acessar esse 
link por meio de qual-
quer navegador, aparece 
um campo para digitar 
o número de protocolo. 
Após 72 horas de realiza-
ção do exame, o paciente 
pode visualizar o laudo.  
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