
Fundação Catar anuncia nova era em tratamento de saúde com a inauguração oficial do 
hospital Sidra Medicine 

DOHA, Catar, 13 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Sua Alteza Xeica Moza bint Nasser, 
presidente do conselho da Fundação Catar  (QF – Qatar Foundation), inaugurou hoje, oficialmente, 
o Sidra Medicine, um hospital inteiramente novo para mulheres e crianças em Catar. A inauguração 
reflete o foco e os compromissos maiores do país de transformar o fornecimento de tratamento de 
saúde à população nacional, bem como a pacientes regionais e internacionais. 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, clique 
em: https://www.multivu.com/players/uk/8445051-qatar-foundation-inauguration-of-sidra/   

Um dos desenvolvimentos mais ambiciosos de hospitais inteiramente novos de sua classe, o Sidra 
Medicine expressa a visão de Sua Alteza Xeica Moza bint Nasser de desenvolver o principal centro 
médico-acadêmico da região e fornecer tratamento de saúde dos mais altos padrões globais para a 
população de Catar e de outros países. A instalação altamente tecnológica ocupa um prédio 
formidável, projetado pelo arquiteto mundialmente conhecido Cesar Pelli. Mais de 4.000 empregados 
clínicos e de apoio altamente treinados, representando mais de 95 nacionalidades, foram atraídos 
pela visão ambiciosa do hospital de tratamento de mulheres, crianças e adolescentes. 

Ao falar sobre a cerimônia, o presidente-executivo do Sidra Medicine, Peter Morris, disse: "A visão do 
Sidra Medicine é se tornar uma referência de aprendizagem, descobertas e tratamento excepcional. 
Sob a liderança de Sua Alteza Xeica Moza bint Nasser, fizemos progressos incríveis em um curto 
espaço de tempo e estabelecemos fortes fundações para sucesso no futuro. No Sidra Medicine, 
temos clínicos e cientistas competitivos globalmente trabalhando juntos em um único campus, com 
equipamentos e tecnologias de ponta, em um novo e extraordinário hospital". 

Com acesso às principais tecnologias, desde ressonância magnética intraoperatória a sistemas 
cirúrgicos guiados por robô, os especialistas do Sidra Medicine se focam no tratamento de uma 
variedade de problemas de saúde altamente complexos e difíceis. Alguns dos serviços 
especializados para crianças incluem cardiologia, neurologia, urologia e reconstrução plástica e 
craniofacial. 

O hospital irá atender a crescente necessidade de tratamento especializado de crianças e de 
maternidade, ao oferecer serviços indisponíveis no Catar até agora e, em muitos casos, em toda a 
região do Oriente Médio e Norte da África (MENA). O hospital também será pioneiro em pesquisas 
biomédicas importantes, com o potencial de dar suporte a tratamentos altamente personalizados e 
dirigidos para doenças específicas, por colaborar com o Biobanco do Catar (Qatar Biobank) e com o 
Programa Genoma do Catar [Qatar Genome Programme (QGP)]. O QGP, vinculado à Fundação 
Catar, é um projeto ambicioso, baseado na população, elaborado para gerar sequenciamento 
genômico e dados moleculares sobre a população de Catar e ligá-los a um sistema eletrônico 
nacional de registros médicos, em suporte à medicina personalizada. 

Entre suas muitas outras prioridades de pesquisa, o Sidra Medicine se foca no desenvolvimento de 
dados epidemiológicos detalhados, para entender o diagnóstico bioquímico e molecular da diabetes 
infantil em Catar. Esforços para desenvolver um banco de dados preciso, que mostre as causas da 
diabetes em toda a população pediátrica, estão em andamento, com o objetivo de oferecer 
tratamento sob medida a cada criança sob os cuidados do hospital Sidra Medicine. 
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