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caro leitor

Inovar sempre. Para o Grupo Santa, prestar a melhor 
assistência à saúde do Centro-Oeste não é o bastante. 
Queremos, também, ser uma fonte segura de informações 

úteis sobre saúde para ajudar você a viver mais e melhor.

Por isso, chegou a hora de mudar e transformar a revista Sua 
Saúde na nova SANTA SAÚDE. Com temas diversificados 
e projeto gráfico moderno, a publicação facilita a nossa 
comunicação com você.

Nesta primeira edição, a matéria de capa traz um importante 
alerta para os perigos do aneurisma da aorta e mostra como o 
Hospital Santa Lúcia é referência no atendimento a pacientes 
com a doença.

Conheça os benefícios de viver de modo mais simples e 
saiba quais as consequências do consumo de álcool, cafeína, 
carboidratos, glúten e açúcar para o organismo. Descubra 
os novos sabores da comida do nosso Hospital e saiba como 
funcionam as farmácias do Grupo Santa.

Quais os impactos do uso de smartphones em ambiente 
de UTI? O que é PET-CT? Estas e outras perguntas são 
respondidas pelos nossos especialistas.

Na editoria de Cultura, veja dicas de livros para você e sua 
família e uma entrevista exclusiva com o artista plástico 
brasiliense Taigo Meireles. Na seção A Gente Viaja, conheça o 
novo museu do vinho, em Bordeaux, na França.

Embarque nessa aventura conosco. 
Você é nosso(a) convidado(a)!

Boa leitura!
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Investimentos em infraestrutura e equipamentos ampliam 
a capacidade e qualidade do atendimento à população

nova fase do HoSpitAl 
MAriA AuxiliADorA,
no gama

Já estão em funcionamento no Hospital Maria Auxiliadora 
novos leitos de internação e a maior Emergência da região, 
com consultórios, leitos para observação e aplicação de 

medicamentos, acesso exclusivo à Emergência Pediátrica, 
salas de reanimação e diagnóstico por imagem. Ainda este ano, 
deverão ser entregues a nova UTI e um moderno Centro Cirúrgico 
equipado com salas inteligentes de cirurgia por vídeo que 
permitem a realização de procedimentos mais precisos e seguros.

Além dos investimentos na ampliação 
da infraestrutura, novas máquinas foram 
adquiridas. O Hospital é o único do Gama com 
o aparelho de hemodinâmica angiógrafo Innova 
IGS 530 – General Electric, instalado em ambiente 
cirúrgico. Isso significa mais agilidade e 
segurança para o paciente caso haja necessidade 
de realizar alguma intervenção cirúrgica durante 
um procedimento de hemodinâmica.

A máquina oferece imagens da anatomia do 
paciente em alta definição, inclusive em 3D, para 
auxiliar o diagnóstico e tratamento de pacientes 
cardíacos, vasculares ou neurológicos. Ela também 
minimiza a exposição dos pacientes à radiação e 
realiza imagens de tomografia computadorizada 
após o procedimento a que o paciente é submetido, 
tornando mais ágil e segura a realização de 
intervenções emergenciais em pacientes cardíacos, 
vasculares ou neurológicos, como cateterismos, 
implantação de stents e marca-passo.

O Hospital conta ainda com a ressonância 
magnética General Electric 1.5 Tesla com 128 
canais, que produz imagens de alta precisão 
e exames de corpo inteiro com qualidade 
superior, e o único tomógrafo General 
Electric Optima 660 no Gama para exames 
e procedimentos cardiovasculares de alta 
resolução, como a angio-TC de coronárias e o 
escore de cálcio.

A nova fase do Maria Auxiliadora inclui 
também ampliações da Central de Material 
Esterilizado (CME), Farmácia, Almoxarifado, 
Cozinha, Refeitórios e Vestiários para 
médicos e funcionários. Ao final da expansão, 
o Hospital aumentará significativamente 
sua capacidade instalada para internações 
e ofertará mais vagas de UTI. Tudo para 
assegurar à população do Gama e região 
excelência na assistência à sua saúde.
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simpósio apresenta 
melhores práticas  na 
prevenção e controle de 
infecções hospitalares

Certificação nacional de 
qualidade e segurança 
do paciente

Especialistas renomados em todo o país conduziram em 
setembro de 2016 o I Simpósio de Prevenção e Controle de 
Infecção Hospitalar do Hospital Santa Lúcia. Realizado em 

Brasília, o evento trouxe as abordagens mais atuais sobre o 
tema e discutiu as melhores práticas em segurança do paciente. 
Nomes como o infectologista da Santa Casa de Porto Alegre 
e coordenador do GT da Anvisa, Ricardo Zimerman; a médica 
e presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, Lessandra 
Michelim; o enfermeiro-chefe da CCIH do InCOR/SP, Dirceu 
Carrara, participaram como palestrantes do Simpósio.

A rigorosa gestão de processos e a busca constante por 
qualidade renderam ao Hospital Santa Lúcia o certificado 
de Acreditado Pleno, concedido pela Organização Nacional 

de Acreditação (ONA) para instituições que, além de atenderem 
aos critérios de segurança, apresentam gestão integrada e 
fluida e plena comunicação entre as suas atividades. No ano 
passado, o Hospital renovou a certificação até 2018 — um grande 
diferencial, já que pouco mais de 10% dos serviços hospitalares 
no país possuem algum certificado de qualidade. Agora, estamos 
trabalhando para conquistar a certificação de Acreditado com 
Excelência, concedida a instituições que possuem uma cultura 
organizacional focada na busca contínua da melhoria e de 
resultados positivos em todas as esferas da organização.

Luicinha (mascote)
da Acreditação
do Hospital 
Santa Lúcia
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ressonância 
de alta precisão 
no diagnóstico 
por imagem

Cursos on-line para capacitação 
permanente de eQuipES

No setor de radiologia do Hospital Santa 
Lúcia, os pacientes podem contar com 
um dos melhores equipamentos de 

diagnóstico por imagem do DF: a ressonância 
magnética General Electric MR 450 W GEM Elite 
1,5 tesla. O aparelho permite o diagnóstico 
seguro de doenças do coração, mama, 

O Grupo Santa investe 
em Cursos de Educação 
a Distância para 

profissionais da área assistencial 
e de apoio em seus três hospitais: 
Santa Lúcia (HSLS), Santa 
Lúcia Norte (HSLN) e Maria 
Auxiliadora (HMA). A novidade 
também pode ser acessada por 
meio de smartphones e começou 

musculoesqueléticas, do cérebro e região 
do abdome. Com maior abertura do túnel 
onde o paciente se posiciona, a máquina 
propicia mais conforto, diminui a sensação 
de claustrofobia e o tempo dos exames. Ela 
também realiza exames neurológicos de 
forma silenciosa e possibilita a avaliação 
completa da coluna sem mover o paciente.

a ser utilizada por gestores e 
enfermeiros em março de 2016, num 
projeto piloto no Santa Lúcia Sul. 
Em setembro, os cursos chegaram 
também ao HSLN e HMA. O paciente 
é sempre o grande beneficiado, uma 
vez que inovações como essa tornam 
a assistência cada vez mais segura. 
Atualmente, 230 colaboradores estão 
inscritos nos cursos.
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entre os melhores equipamentos 
de hemodinâmica do brasil

Pacientes que necessitam de tratamento 
hemodinâmico – área da ciência que 
estuda a circulação do sangue no 

organismo – podem ter acesso aos mais 
modernos serviços oferecidos em Brasília. As 
novas máquinas GE Innova Biplane e Innova 
GE Healthcare, adquiridas respectivamente 
pelos hospitais Santa Lúcia Sul e Santa Lúcia 
Norte, são inovadoras e permitem a aquisição 
de imagens de altíssima resolução nas áreas 
de cardiologia, neurologia e cirurgia vascular. 
As máquinas permitem o diagnóstico preciso 
de doenças cardiovasculares e dos vasos 
cerebrais de modo minimamente invasivo, com 
menos cortes e maior conforto para o paciente. 
Elas demandam o uso de menores doses de 
contraste e radiação; diminuem o tempo de 
cirurgia e anestesia; e possibilitam o implante 
de stents, micromolas e marca-passos com mais 
precisão e segurança.

SANtA lÚCiA sul

SANtA lÚCiA norte

O equipamento GE Innova Biplane, o melhor 
do Brasil instalado em unidade hospitalar, 
permite a visão simultânea de ângulos 
diferentes do ponto a ser estudado pela equipe 
médica. Entre as suas principais vantagens 
estão a possibilidade de fundir imagens de 
exames do paciente com as da angiografia e 
a de realizar tomografia do paciente durante 
o procedimento de hemodinâmica, sem a 
necessidade de deslocá-lo. Por ser biplana, a 
máquina reduz pela metade o tempo do exame.

O equipamento Innova GE Healthcare é um 
dos melhores do Distrito Federal. Ele 
oferece imagens de alta definição no mais 
elevado nível de detalhes e permite todos 
os tipos de reconstrução de imagens em 3D, 
inclusive a partir de tomografias. Instalada 
em ambiente cirúrgico, o que permite 
sua utilização inclusive em situações 
de emergência durante uma cirurgia, a 
máquina possibilita a visualização de 
detalhes reais do fluxo 
dentro dos vasos 
sanguíneos e a 
navegação de 
cateteres em 
imagem virtual.
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A arte 
de viver 
melhor 
e mais 

feliz

SER SAUDÁVEL
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“Para se ter vida longa é 
preciso viver devagar.”

O político e escritor 
romano Marco Túlio 
Cícero já sabia, 

ainda na Roma Antiga, 
que para viver bem não é 
necessário valer-se de receitas 
complexas. Hoje, séculos 
depois, é maior ainda o desafio 
de colocar em prática essas 
sábias palavras, abandonar 
a rotina frenética e exaustiva 
e reorganizar o tempo e as 
prioridades.

A medicina já comprovou 
que um estilo de vida que 
inclua alimentação saudável, 
atividades físicas e sociais, 

menos tarefas estressantes 
e o abandono de vícios como 
tabagismo e alcoolismo leva 
à redução de doenças e, 
consequentemente, a uma 
vida mais longa e feliz. 

O estilo de vida moderna 
tem feito a população 
brasileira adoecer mais, e 
os números mostram isso. 
O diabetes, doença crônica 
caracterizada pelo aumento 
da glicose no sangue, atinge 
aproximadamente 9 milhões 
de brasileiros, segundo a 
Pesquisa Nacional de Saúde 
2015 (PNS), realizada 
pelo Ministério da Saúde 
em parceria com o IBGE. 

Dados do mesmo Ministério 
apontam também que o 
infarto agudo do miocárdio 
atinge 300 mil brasileiros por 
ano, causando cerca de 80 
mil mortes.

Além disso, dados da 
pesquisa Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel) 
indicam que 24,8% da 
população brasileira adulta 
têm pressão alta. Os números 
alarmantes são um aviso: os 
brasileiros precisam começar 
a mudar seus hábitos, 
inclusive os culturalmente 
arraigados.
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SER SAUDÁVEL
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Há mais de 2000 anos, Hipócrates, 
considerado por muitos o pai da medicina, 
dizia “que teu alimento seja teu remédio”. 
Ele estava certo. A boa alimentação é um 
dos pilares para uma vida saudável. A 
receita é priorizar a comida de verdade, 
ou seja, carnes, ovos, vegetais, frutas, 
gorduras saudáveis e naturais. Evitar 
produtos industrializados, que contenham 
açúcar, farinhas, corantes, conservantes e 
flavorizantes também é essencial. 

“Ao evitar carnes processadas e alimentos 
ricos em gorduras, preferindo fibras, verduras 
e frutas, a pessoa pode reduzir o risco de 
câncer de intestino e pâncreas. Da mesma 

Saúde do coração

Comer melhor

a família e amigos, realizar atividades físicas 
prazerosas, de preferência em contato com 
a natureza. 

Na avaliação de Stauffer, a rotina moderna 
não é uma boa aliada do coração. Há 
estudos que correlacionam, por exemplo, 
a privação de sono ao aumento de eventos 
cardiovasculares. 

“Estamos dormindo cada vez menos e pior. 
Ficamos até tarde ligados em smartphones e 
em telas em geral, o que pode perturbar o início 
do sono. Uma atitude bem simples é tentar se 
desconectar e dormir mais cedo. Isso pode ser 
feito progressivamente e já adiciona uma atitude 
positiva para a qualidade de vida”, recomenda 
o cardiologista.

forma, evitar alimentos conservados no sal, como 
de carne sol e peixes salgados, pode reduzir o risco 
de câncer de estômago, por exemplo”, explica o 
oncologista do Grupo Santa, Eduardo Vissotto.

Dados do Ministério da Saúde revelaram que 
50% dos brasileiros têm excesso de peso, 
e isso é fruto de uma alimentação ruim e da 
falta de atividades físicas. Outra pesquisa 
do Ministério, em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2011, confirma que o brasileiro come 
mal. Entre os itens mais consumidos, estão 
a cerveja (63,6% dos entrevistados), os 
salgadinhos industrializados (56,5%) e 
salgados fritos e assados (53,2%).

Para o cardiologista do Grupo Santa, 
Fausto Stauffer, as mudanças no estilo 
de vida deveriam ser a principal 
intervenção a ser feita em todos os 
pacientes que querem prevenir ou até 
mesmo tratar doenças, entre elas as 
cardiovasculares. “Uma vida mais simples 
geralmente significa menos estresse, melhor 
alimentação e mais interações com os círculos 
sociais, como família e amigos. Tudo isso é 
extremamente benéfico”, ressalta.

Não há fórmula mágica para viver melhor. 
As recomendações de todos os médicos 
são as mesmas: parar de fumar, beber 
menos, evitar alimentos industrializados, 
dormir mais e melhor, interagir mais com 
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A falta de tempo para fazer atividades físicas 
não pode ser uma desculpa para não fazer 
nada. Vários estudos já provaram o impacto 
dos exercícios para uma vida mais saudável, 
mais feliz e longe de doenças como diabetes, 
colesterol alto, hipertensão e depressão. O rol 
de benefícios é extenso. 

De acordo com um estudo da Universidade 
de Rosário, na Colômbia, a falta de atividade 
física pode reduzir em até 10 anos a 
expectativa de vida. Assim, ainda que não seja 
possível praticar exercícios físicos todos os 
dias, inclua o que for possível na sua rotina.

Que tal usar sempre as escadas em vez 
dos elevadores? Estacionar o carro mais 
longe do local de destino e evitar utilizá-
lo para ir à padaria da esquina? Depois 
de começar, é mais fácil conseguir, aos 
poucos, construir o hábito e aumentar a 
frequência e a intensidade das atividades.

Mexa-se

A antiga máxima é verdadeira. A atitude 
positiva influencia diretamente em 
como o nosso corpo reage. Na visão do 
oncologista Eduardo Vissotto, pensamentos 
positivos influenciam beneficamente o 
funcionamento do sistema imunológico.

Mente sã, corpo são

“Ter uma postura positiva 
diante do mundo permite que 
os pacientes com diagnóstico 
de câncer aceitem melhor 
a doença e aprendam a 

lidar com ela e seus tratamentos com mais 
harmonia e leveza”, destaca.

Para o cardiologista Fausto Stauffer, os 
seres humanos são feitos para viver em 
grupo, em sociedade, em família. Por isso, 
o isolamento social e a solidão impactam 
negativamente a saúde. “Engajar-se 
em temas que são importantes para cada 
indivíduo faz parte da saúde de uma forma 
mais holística”, pontua.

SER SAUDÁVEL
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Coma melhor e mais devagar. 
Prefira alimentos naturais e orgânicos 
e faça da sua alimentação um ritual 
de cuidado com o seu corpo.

Insira atividades físicas em ações 
cotidianas. Troque o elevador pelas 
escadas, prefira a bicicleta ao carro e 
caminhe sempre que possível.

Evite o tabagismo e diminua a 
ingestão de álcool. Após 15 anos 
sem fumar, estudos mostram  
redução de até 90% do risco de 
câncer de pulmão.

Evite ou minimize situações de 
estresse no trabalho e em casa. 
Entre 2010 e 2012, o número de 
mortes por infarto aumentou 5,58% 
no Brasil e subiu de 79.668 para 
84.121 casos, segundo o Ministério 
da Saúde. O estresse é uma das 
principais causas para esta  
doença crônica.

Encontre mais tempo para atividades 
culturais e de lazer que descansem  
o cérebro.

Dicas para viver mais e melhor

Cuide mais da sua mente, com 
atitudes e pensamentos positivos. 
Um estudo da Universidade Carnegie 
Mellon revelou que o otimismo parece 
reduzir os níveis de hormônios do 
estresse, como o cortisol.

Compre menos coisas e viva mais 
experiências, como viajar, sair pra 
jantar, assistir a um bom show ao lado 
de quem você ama.

Tenha amigos! Um estudo da 
Universidade de Virgínia concluiu 
que ter pessoas em que confiar e 
a quem recorrer faz com que os 
problemas pareçam menores e a 
vida fique melhor.

Prefira uma vida mais simples e faça 
as coisas de um modo mais tranquilo. 
Encontre tempo para reorganizar as 
suas tarefas e exija menos de si.
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tabagismo, hipertensão 
e alterações nas taxas 
de colesterol 
podem provocar 
aneurisma da aorta

Manter uma alimentação 
saudável, praticar 
atividades físicas 

regularmente e evitar hábitos 
prejudiciais como o tabagismo são 
ingredientes receitados por todos 
os médicos para quem quer viver 
mais e melhor. Esses hábitos de vida 
evitam o aparecimento de condições 
como a hipertensão arterial 
sistêmica e alterações nas taxas 
de colesterol, que podem provocar 
doenças graves como os aneurismas 
na maior artéria do corpo humano, 
a aorta.

Semelhantes a “bolhas em uma 
mangueira”, os aneurismas são 
dilatações que atingem uma ou 
mais porções da aorta. Se não 
forem tratados precocemente, 
eles podem sangrar e provocar 
hemorragia interna no tórax ou 
abdome. Nestes casos, a taxa de 
mortalidade é altíssima e chega a 
aproximadamente 90% dos casos.

Para tratar a doença, a técnica mais 
utilizada atualmente é a cirurgia 
endovascular. Semelhante a um 
cateterismo, ela é minimamente 
invasiva, já que é realizada com 
acesso pela virilha do paciente, 
sem a necessidade de abertura 
do tórax ou abdome.

"Habitualmente, também não há 
transfusão sanguínea ou necessidade de 
anestesia geral. Hoje temos realizado 
o procedimento de forma totalmente 
percutânea, sem cortes grandes, 
apenas com furinhos, através 
de anestesia local na virilha 
e sedação. Isso faz com que 
o tempo médio de internação 
seja de apenas um ou dois
dias”, explica o cirurgião 
endovascular do 
Hospital Santa Lúcia Sul, 
Gustavo Paludetto.
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Todo o planejamento de ações para o tratamento 
dos aneurismas da aorta necessita de equipes 
de especialistas muito bem preparadas, 
infraestrutura moderna e máquinas de última 
geração, como a Innova GE Healthcare e a GE 
Innova Biplane, recentemente adquiridas para os 
hospitais Santa Lúcia Sul Norte e Santa Lúcia Sul, 
respectivamente.

Com o uso de doses mínimas de contraste 
e radiação, os novos equipamentos de 
hemodinâmica têm capacidade de reconstruir 
a aorta em 3D para que os médicos naveguem 
cateteres com precisão pelo corpo do paciente 
e possam implantar os stents, pequenos tubos 
colocados no interior de uma artéria para tratar 
obstruções e aneurismas.

Além do hábito de fumar e do descontrole 
da hipertensão arterial sistêmica e taxas de 
colesterol, pessoas com histórico familiar de 
aneurismas tem mais chance de desenvolver a 
doença, que atinge de 6 a 12 pessoas a cada 100 
mil habitantes ao ano.

Em geral, os aneurismas começam a surgir 
próximo aos 50 anos de idade, atingem sua maior 
incidência entre 65-70 anos. Nas mulheres, eles 
começam a aparecer em idade mais avançada, 
acima dos 60 anos. 

EQUIPE QUALIFICADA E TECNOLOGIA DE PONTA 

FIQUE ALERTA

"Iniciamos o trabalho com exames de 
imagem, como a tomografia ou ressonância 
específica para vasos e, a partir daí, o 
tratamento é planejado. 
Além do cirurgião endovascular 
especialista, contamos com uma equipe de 
anestesiologistas, cirurgiões cardiovasculares 
e cardiologistas, uma UTI especializada em 
doenças cardiovasculares e equipamentos 
que ajudam a diminuir os riscos do 
procedimento e aumentam o sucesso 
terapêutico", avalia Dr. Gustavo. 

No Santa Lúcia Norte, a máquina está 
integrada ao Centro Cirúrgico, o que 
permite seu uso ágil e imediato em 
procedimentos emergenciais.

O diagnóstico pode ser iniciado pelo 
cardiologista clínico, que encaminha o 
paciente para o cirurgião endovascular. 
Nesta consulta são solicitados os exames 
de angiotomografia ou angiorressonância 
específicos para aneurismas, além 
do rastreamento de outras doenças 
vasculares associadas.
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Conheça a história do cirurgião torácico Manoel Ximenes Neto, 
profissional que orgulha o Grupo Santa

meio século

salvar vidas
de trabalho para
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uantas pessoas 
sonham com 
o dia em que 

vão se aposentar para, 
finalmente, curtir a vida? 
Você conhece alguma delas? 
Provavelmente, várias. Agora 
tente lembrar-se de alguém 
que, mesmo depois de mais 
de 50 anos de dedicação à 
profissão, não pensa em parar 
e descansar. Lembrou algum 
nome? Difícil, não é?

Em Brasília, o cirurgião 
torácico Manoel Ximenes 
Neto é um exemplo de 
como o amor e a dedicação 
pela carreira que escolheu 
podem ser, ao lado do apoio 
da família, os maiores 
motivadores para uma 
longa e bem-sucedida vida 
profissional. “Esse é o meu 
chamado, é a minha missão”, 
resume.

Com mais de 10 mil cirurgias 
realizadas, das quais 
cerca de 3 mil no Hospital 
Santa Lúcia, o Dr. Ximenes, 
como é carinhosamente 
chamado por todos, é um 
exemplo para seus colegas de 
profissão.  Foi ele o cirurgião 
que popularizou a técnica 
de substituição do esôfago 

chamada de Gavriliu, hoje 
amplamente utilizada por 
todos os profissionais que 
atuam nessa área.

Pesquisador respeitado, 
já apresentou trabalhos 
em diversos congressos 
internacionais, como os 
do Colégio Americano 
de Cirurgiões (ACS) e da 
Sociedade de Cirurgiões 
Torácicos (STS). Também 
já deu aulas e proferiu 
palestras nacional e 
internacionalmente como 
professor convidado de 
diversas clínicas nos Estados 
Unidos, como Mayo Clinic, 
em Rochester, e a Cleveland 
Clinic, em Ohio. Até hoje, ele 
é convidado para participar 
como palestrante em grandes 

Esse é 
o meu 
chamado, 
é a minha 
missão

eventos e para opinar e 
avaliar tratamentos de 
pacientes não apenas em 
Brasília, mas em outros 
estados brasileiros.

Dedicação e competência 
Graduado em medicina pela 
Universidade Federal do 
Ceará, em 1958, Manoel 
Ximenes Neto é doutor 
em cirurgia torácica pela 
Universidade Federal de 
Goiás e especializou-se em 
cirurgia geral pela Huron Road 
Cleveland Clinic Health System, 
nos Estados Unidos; em 
transplante de órgãos pela 
Universidade de Oxford, na 
Inglaterra; e em transplante 
de pulmão pela Universidade 
de Toronto, no Canadá.

"Desde muito pequeno, eu 
já falava em ser médico para 
cuidar da minha querida mãe", 
relata. Para ele, ser aprovado 
na seleção para fazer 
residência em Cleveland, no 
estado americano de Ohio, 
foi um dos mais importantes 
momentos de sua carreira. 
"No final da década de 1950, 
quando fui selecionado, era um 
desafio enorme", lembra. 



22 Santa saúde   junho 2017

suas dificuldades. "Lúcia é 
minha maior incentivadora. 
Tenho três filhos: Eduardo, 
Euler e Edzel, pai das 
minhas lindas netinhas. 
Somente com o apoio 
incondicional que sempre 
recebi deles foi possível 
conciliar a vida pessoal e 
as responsabilidades da 
profissão", declara.

Ser médico exige dedicação 
quase que integral aos 
pacientes. Isso sem contar 
as inúmeras horas de estudo, 
treinamentos, escrita de 
artigos científicos e tantas 
outras atividades que 
envolvem a profissão. 
"Por estas razões, quem 
escolhe a medicina como 
carreira precisa realmente 
gostar do que faz. Isso é 
essencial em qualquer área, 
mas aqui o compromisso 
primordial é com a vida, 
nosso bem maior", reforça 
Manoel Ximenes Neto, 
que se graduou aos 23 anos.

Aluno residente aplicado, 
concorreu com dois médicos 
americanos e foi escolhido 
para chefiar os residentes 
de cirurgia em Cleveland. 
"A partir daquele momento, eu 
seria o cirurgião responsável 
pelas condutas dos outros 
residentes e internos do hospital 
e poderia realizar as cirurgias 
que me interessassem. Foi uma 
grande honraria", conta.

O processo não foi fácil. 
Estudar em Cleveland – as 
outras opções eram Nova 
York e Filadélfia, nos Estados 
Unidos, ou o Canadá – 
significava passar 5 anos na 
mesma cidade, participando 
de um programa piramidal 
em que o aluno não tinha 
certeza de que chegaria até 
o fim. "Foi uma escolha dura, 
mas acertada. Naquela época, 
a Huron Cleveland Clinic Health 
System já era um grande centro 
médico", avalia.

Casado com a bacharel em 
Direito Lúcia Ximenes há 
mais de 30 anos, Manoel 
Ximenes atribui a ela a força 
para lidar com a profissão e 

Ao longo de sua jornada, 
ele também foi professor 
na Universidade de Brasília 
(UnB) e nos programas 
de residência de diversas 
unidades hospitalares, a 
exemplo do Hospital Santa 
Lúcia e do Hospital de 
Base do Distrito Federal, 
onde participa até hoje 
das discussões semanais 
de casos e auxilia o 
tratamento das situações 
mais complicadas.
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Além da profissão
Em meio a tantas atividades, 
também é preciso encontrar 
tempo para descansar e 
praticar outras atividades, 
como pescar, passear de 
bicicleta e praticar natação 
e tênis, seus esportes 

prediletos. Os encontros com 
a família, apesar de menos 
frequentes do que gostaria, 
são indispensáveis. 

"Lembro com muito carinho 
dos passeios de bicicleta em 
família, com quem também 
costumo viajar. O tênis e as 
pescarias possibilitam o convívio 
com meus amigos, são meus 
momentos especiais também 
com os colegas de trabalho 
e residentes, quando a gente 
sai da rotina para usufruir das 
belezas da natureza", revela.

Música e cinema também 
estão entre os hobbies 
favoritos do médico, que 
não abre mão de suas 
responsabilidades na 
rotina pesada de trabalho. 
"O compromisso com o 
paciente, a disponibilidade no 
permanente exercício do ensino 
e o entendimento da relevância 
social da prática médica são as 
características essenciais para 
o sucesso nesta carreira", lista 
Manoel Ximenes Neto.

Pela sua história de dedicação 
à medicina, não há dúvidas de 
que Dr. Ximenes é dono dessas 
e muitas outras qualidades.

aqui o 
compromisso 
primordial é 
com a vida, 
nosso bem 
maior
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Uma alimentação adequada, nutritiva e 
que garanta a ingestão ideal de calorias 
é fundamental para a recuperação 

da saúde. Mas quem disse que ela não pode 
unir todas essas características e ainda ser 
especialmente gostosa? No Hospital Santa 
Lúcia Sul, os pacientes internados na nova Ala 
Premium têm à sua disposição um conceito 
completamente diferenciado de alimentação: 
a dietoterapia alinhada à gastronomia.

A nutrição hospitalar para os pacientes sem 
restrições alimentares incorpora a qualidade da 
gastronomia utilizada nos serviços hoteleiros 
e quebra qualquer paradigma da “comida 
de hospital”. Tudo isso sem deixar de atender 
às recomendações médicas, com um cardápio 
adequado ao perfil clínico do paciente.

A nova (e deliciosa)
comida de hospital

GASTRONOMIA

Conheça a dietoterapia 
alinhada à gastronomia e 
saiba como o Santa Lúcia 
está mudando o conceito 
de alimentação 
hospitalar com 
a Ala Premium

“O principal objetivo é que o paciente se recupere 
e volte para casa o mais rápido possível. Mas, 
enquanto ele estiver conosco, queremos oferecer 
alternativas de conforto e satisfação, que priorizem 
a segurança alimentar do paciente”, afirma o 
diretor de Operações do Grupo Santa,  
Dr. Raul Sturari.

“Mensalmente, temos a possibilidade de ofertar 60 
pratos diferentes para o almoço e outros 60 para o 
jantar”, explica Fabíola Martinelli, gerente da 
Sodexo, empresa de alimentação que atua no 
Hospital Santa Lúcia Sul. Os acompanhantes 
também podem ter direito ao cardápio especial, 
de acordo as características do plano de 
saúde do paciente ou adquirindo o pacote de 
alimentação diretamente no hospital.
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Encontrar um ponto de equilíbrio entre 
nutrologia e gastronomia é sempre um 
grande desafio. É preciso atender às 
necessidades nutricionais prescritas a cada 
paciente por seus médicos e, ao mesmo 
tempo, tornar a comida saborosa e atraente.

“Nosso objetivo comum é a busca da 
melhor gastronomia clínica para garantir 
aos pacientes qualidade de vida física e 
emocional, independente do seu estado 
de saúde. É essa a alma do nosso serviço”, 
conta Martinelli.

Nutrologia e gastronomia: o casamento perfeito

Os chefs
Na cozinha central do Hospital 
Santa Lúcia Sul são preparadas, 
todos os meses:

mil refeições 
para os pacientes 
internados

mil refeições para 
os acompanhantes

mil refeições para 
equipes médicas e 
colaboradores

Com a abertura de novas 
áreas de internação, são 

servidas, em média:

mil refeições 
por mês

36
9

30

100

O chef executivo Hubert 
Visschedijk foi escolhido 
para preparar o 
cardápio. Com 
ampla experiência 
e conhecimento 
em dietoterapia, ele 
comandou serviços de 
nutrição em hospitais de 
referência em São Paulo.

Além de montar o menu, 
Visschedijk treinou a 
equipe do Santa Lúcia 
para reproduzir 
suas receitas 
integralmente, 
preservando o 
sabor, o aroma e 
a apresentação. 
A execução dos 
pratos está sob a 
responsabilidade da chef de 
cozinha Neybia Rocha.
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Nova Ala Premium 
do Hospital Santa Lúcia Sul

 revoluciona experiência 
de pacientes

AQUI TEM
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Eles também estabelecem 
uma ponte com a Central de 
Atendimento ao Cliente para 
resolver de forma rápida e 
objetiva eventuais necessidades 
específicas”, explica a gerente 
de Hospitalidade do Hospital 
Santa Lúcia Sul, Maria José.

A equipe é composta por 
profissionais bilíngues e 
com formação superior. 
Especialmente qualificados 
para o trabalho, eles 
conhecem toda a estrutura e 
política interna do Hospital 
e estão preparados para 
solucionar as demandas dos 
pacientes com agilidade e 
gentileza.

“Nossos profissionais também 
participam de treinamentos 
sobre os protocolos VIP e de 
atenção especial aos pacientes, 
assim como de capacitações 
junto ao nosso setor de 
Ouvidoria, para que saibam 
como solucionar ou a que área 
recorrer quando for preciso 
encaminhar qualquer questão 
apresentada pelo paciente ou 
seus acompanhantes”, detalha 
a gerente de Hospitalidade.

Os profissionais de saúde 
do Hospital Santa Lúcia Sul 
estão entre os melhores 
do país e a qualidade 
técnica da Instituição, seus 
equipamentos, centros 
cirúrgicos, UTI e todas as 
áreas de assistência à saúde 
estão disponíveis a todos  
os pacientes.

“A qualidade assistencial que 
oferecemos é a mesma para 
todos os nossos pacientes. O 
diferencial da Ala Premium está 
nos serviços de hotelaria, que 
tornam a experiência de estar 
internado mais agradável”, 
ressalta o diretor de 
Operações do Grupo Santa, 
Dr. Raul Sturari.

Superar um problema 
de saúde durante 
uma internação 

hospitalar exige uma boa 
estrutura, equipamentos 
modernos, cuidados médico-
assistenciais especializados 
e apoio familiar. Para que 
o paciente sinta-se seguro 
e motivado em relação ao 
tratamento, esse conjunto de 
fatores é essencial.

Mas como tudo o que é bom 
pode ficar ótimo, o Hospital 
Santa Lúcia Sul implantou 
a Ala Premium, um novo 
conceito de hotelaria para 
oferecer ainda mais conforto 
e tornar a experiência no 
ambiente hospitalar a mais 
satisfatória possível.

Além de incluir o que há de 
melhor em infraestrutura, 
privacidade e alimentação, o 
paciente tem à sua disposição 
serviços de apoio 24 horas 
ofertados por concierges 
hospitalares capacitados para 
atender às demandas dos 
clientes mais exigentes.

“O concierge hospitalar 
centraliza e agiliza solicitações, 
esclarece dúvidas e auxilia no 
atendimento às necessidades 
dos pacientes internados. 

AQUI TEM
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Com 104 quartos disponíveis, a 
Ala Premium do Hospital Santa 
Lúcia oferece aos pacientes e 
acompanhantes uma diversidade 
de serviços e diferenciais, que vão 
desde espaços mais confortáveis, 
com decoração exclusiva e 
acessórios como cofre, secador de 
cabelo e máquinas de café espresso, 
até antessalas com sofás amplos, 
serviços de concierge, conectividade 
à Internet e TV em LED com sistema 
exclusivo e interativo de canais.

Também estão à disposição refeições 
preparadas por chef de cozinha, com 
louças diferenciadas, camas amplas 
e confortáveis, lençóis 300 fios e 
amenities, a depender da escolha da 
acomodação feita pelo paciente.

ACOMODAÇÕES 
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Baixe o app
Zappar 

Aponte para
a página

Con�ra a nova
 Ala Premium 

Confira  o video da 
nova Ala Premium
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G
c a r b o i d r a t o sALCOOLE luten

o que eles fazem 
com o seu 

organismo?Posso viver bem 
tirando os car-
boidratos da minha 

vida? Qual será a quantidade 
máxima de açúcar que eu 
deveria ingerir? Não tenho 
doença celíaca, mas várias 
pessoas dizem que é melhor 
tirar o glúten da dieta… O que 
fazer? Para cada pergunta 
sobre que tipo de alimentos e 
substâncias devemos ou não 
ingerir – e são muitas – há 
uma quantidade ainda maior 
de respostas circulando por 
aí, muitas delas equivocadas e 
sem comprovação científica.

Por isso, nesta primeira edição 
da revista SANTA SAÚDE, re-
solvemos ajudar você a enten-
der melhor o que acontece, de 
fato, com o seu organismo ao 
ingerir cafeína, açúcar, car-
boidratos, álcool e glúten. De 
uma coisa ninguém duvida: a 
alimentação é um dos pilares 
para a manutenção de uma 
vida saudável. Dela dependem 
as nossas funções vitais e a 
prevenção e proteção contra 

doenças. 
Mas entre tantas dietas 

possíveis – desde aquelas 
com baixíssima ingestão de 
carboidratos às que afirmam 
que é melhor não ingerir glú-
ten – que caminho escolher? 
Quem é vilão e quem é moci-
nho? Com o auxílio da médica 
nutróloga Melissa Chaves,* 
vamos descobrir juntos o que é 
verdade e o que é mentira para 
que você decida o que quer 
fazer. Com informações segu-
ras, você poderá tomar suas 
decisões e cuidar bem do seu 
corpo. Vamos lá?

ALIMENTE-SE BEM
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Cafeína

O que comer?
As melhores fontes de cafeína são o café feito de grãos de qualidade 
recém-moídos, chás preto e verde e chocolates com mais de 70% de 
cacau. Quando for tomar aquele cafezinho expresso, uma boa dica é 
pedir o do tipo curto, porque a quantidade de cafeína será menor.

consuma
moderadamente

Se consumida de forma moderada, a cafeína 
pode trazer muitos benefícios ao organismo. 
Em primeiro lugar, ela ajuda a melhorar a 
performance cognitiva e a concentração, 
ou seja, é ótima para começar o dia, ativar 
o cérebro e estimular a capacidade de 
aprendizado.

Ela também tem um efeito termogênico 
considerável, e alguns estudos demonstram 
que o consumo de cerca de 400mg de 
cafeína por dia – o equivalente a quatro 
a cinco cafés espressos pequenos – está 
associado à diminuição do risco de algumas 
enfermidades, como a doença de Parkinson, 
o Alzheimer, a cirrose alcóolica e a gota. Além 
disso, não há evidências de que piore doenças 
cardiovasculares, como o infarto e o derrame. 

Mas, cuidado: 
se consumida 
em excesso, a 
substância pode 
piorar algumas condições 
em pessoas susceptíveis à fadiga 
crônica, arritmias cardíacas, 
gastrite e insônia. 

A cafeína costuma permanecer 
no organismo por um mínimo de 
3 e um máximo de 7 horas, até 
ser metabolizada pelo fígado e 
excretada na urina. 

*Melissa Chaves é graduada em Medicina pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e nutróloga com título de especialista 
pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).
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Açúcar melhor
parar

O que comer?
Para os que toleram a ingestão de açúcar é menos 
agressivo para o corpo consumi-lo em produtos 
mais naturais como o açúcar de coco e o demerara, 
além do melado de cana, mel e açúcar mascavo, 
que possuem perfil nutricional um pouco melhor do 
que o açúcar completamente refinado.

O açúcar refinado que a gente adora 
colocar no café e no suco para dar “mais 
sabor” não tem valor nutritivo e nem 
importância fisiológica alguma para o 
organismo, ou seja: nosso corpo não 
precisa dele para funcionar.

Quando comemos sorvetes, tortas e 
sobremesas, o açúcar que entra em nosso 
organismo é transformado em glicose 
e absorvido diretamente pelas células 
em todos os tecidos. A quantidade que a 
gente não consegue gastar acaba virando 
gordura e sendo armazenada.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
preconiza que até 5% das calorias de uma 
dieta sejam, no máximo, compostas de 
açúcar. Isso significa que, para um adulto 
que ingere 2 mil calorias por dia, o limite 

seria de 25g, ou 6 colheres de café 
de açúcar refinado, caso você 

não ingerisse mais nada que 
contenha açúcar, como 

biscoitos, por exemplo. 
Para se ter uma 

ideia melhor, 
alguns sucos 

de caixinha 
adoçados chegam 
a ter 30g de açúcar 
em 200 mL.

O açúcar tem muita 
importância emocional para 
algumas pessoas, sendo considerado 
uma “comida de conforto”. Sabe aquela 
sensação de felicidade que vem logo após 
comer um doce? Ela pode ser perigosa porque 
tende a elevar o nosso consumo.

Fique atento! Se você ingerir açúcar refinado além 
da quantidade recomendada pela OMS e por muitos 
anos, ele pode deixar de ser um afago e passar a 
ser um inimigo, desencadeando várias doenças 
importantes como o diabetes mellitus tipo 2, a 
esteatose hepática (gordura no fígado), diversos 
tipos de câncer e até mesmo problemas cognitivos, 
como o Alzheimer.

Assim como a cafeína, a retirada do açúcar também 
pode provocar abstinência, que se manifesta com 
irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, 
fome, nervosismo e outros sintomas. Mas fique 
tranquilo e tenha certeza de que tudo isso passa. Os 
benefícios serão  bem maiores!

ALIMENTE-SE BEM
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Carboidratos consuma
moderadamente

O que comer?
Vegetais, raízes, leguminosas e frutas. Esses são os 
alimentos que possuem o melhor valor nutricional 
do grupo, pois possuem carboidratos, mas também 
são ricos em vitaminas, minerais e fibras.

Os carboidratos são fonte de 
energia de utilização mais rápida 
pelo organismo e todos os seus 
tipos – simples ou complexos – são 
convertidos em glicose, da mesma 
forma que o açúcar. A diferença é a 
velocidade com que isso acontece, 
já que os carboidratos simples são 
transformados mais rapidamente e 
viram energia para o corpo.

Em uma pessoa completamente 
saudável, sem tendência ao sobrepeso 
e ao diabetes mellitus, por exemplo, 
não há restrição ou quantidade 
exata para se consumir carboidratos 
de fontes saudáveis, como frutas, 
vegetais e leguminosas.

Mas se as fontes de consumo dessa 
substância forem farinhas e açúcar 
refinado, o cenário se altera. Nesses 
casos, a ingestão de carboidrato 
também pode levar o indivíduo a 

desenvolver o diabetes 
mellitus tipo 2, gordura 
no fígado e cânceres, como 
os que estão associados à 
obesidade, ou seja, de esôfago, 
pâncreas, endométrio, rim, mama (pós-
menopausa) e colorretal. 

De modo geral, não é necessário abolir os 
carboidratos da dieta. Se a ingestão for feita 
a partir de fontes saudáveis como as já citadas 
aqui, dificilmente provocará problemas de saúde. 
Contudo, para quem luta contra o sobrepeso ou 
a obesidade e aqueles que possuem diabetes 
mellitus tipo 2 e/ou resistência à insulina, 
diminuir o consumo de carboidratos é bastante 
recomendado.

Retirar os carboidratos da alimentação pode 
provocar dor de cabeça, cansaço, sono, falta de 
disposição e tontura. Mas se você quiser diminuir 
a ingestão e optar por uma dieta menos rica na 
substância, esses sintomas tendem a desaparecer 
no período de uma a seis semanas.
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Álcool melhor
parar

O que
beber?

Consumido em doses moderadas, o vinho tinto é 
uma fonte de álcool menos prejudicial ao organismo, 
devido à presença do resveratrol, que pode ajudar a 
eliminar o colesterol ruim (LDL), e de fitoquímicos 
benéficos. Mas cuidado: beber não é uma atitude 
saudável e o melhor mesmo é evitar.

Encontrar os amigos para tomar umas 
cervejas, degustar aquele drink feito com 
vodca, tomar uma dose de whisky ou jantar 
com um bom vinho são hábitos comuns na 
nossa convivência social. Mas, ainda que seja 
agradável sob esse ponto de vista, a ingestão 
de álcool faz bem?

Fisiologicamente, a substância não tem 
relevância alguma, não oferece nenhum tipo 
de nutriente e não traz nenhum benefício 
para o organismo, onde é metabolizado 
principalmente pelo fígado. Quando 
sobrecarregado, o órgão pode sofrer bastante 
com doenças como a esteatose e a cirrose 
hepática, consequências comuns do consumo 
exagerado de bebidas.

O álcool é uma droga com 
alto potencial para causar 
dependência química e 
muitas doenças. Além dos 
problemas no fígado, ele 
contribui para o surgimento 
de cânceres como os de 

trato gastrointestinal, 
fígado e pâncreas, 

doenças 

gastrointestinais como gastrites, úlceras e 
pancreatite, e transtornos mentais como a 
demência.

O abuso do álcool está também associado 
a vários outros problemas, como aumento 
do risco de acidentes domésticos e de 
trânsito, aumento da agressividade e piora da 
qualidade de vida.

Quem apresenta propensão ao vício ou 
problemas de saúde como hipertensão, 
gastrite, doenças psiquiátricas e muitas 
outras deve retirar a substância de sua 
vida. No início, a síndrome de abstinência 
pode provocar dores de cabeça, estresse 
e ansiedade. Em médio e longo prazos, os 
benefícios à saúde serão incontáveis.

Já para pessoas sem tendência a exagerar, 
é possível dizer que a ingestão diária de 
até duas doses padrão para mulheres e três 
para homens é aceitável. Por exemplo, uma 
dose padrão de vinho equivale a 100ml. Isso 
é bem menos do que a maioria das pessoas 
que bebem costuma ingerir em bares e 
restaurantes.

ALIMENTE-SE BEM
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Glúten depende
do caso

O que comer?
Se você pode consumir glúten, prefira 
comer pães feitos artesanalmente 
com farinha de trigo integral ou trigos 
ancestrais (como o espelta ou einkorn), 
produzidos com fermento natural e 
fermentados lentamente.

**Nutrients 2015, 7, 4966-4977; Diagnosis of Non-Celiac Gluten 
Sensitivity (NCGS): The Salerno Experts’ Criteria

Assim como o álcool e o açúcar, 
o glúten também não possui 
importância fisiológica, mas pode 
ser relevante emocional e socialmente 
na vida dos que o consomem. 
No organismo, ele é digerido por 
uma enzima intestinal chamada 
transglutaminase e transformado em 
moléculas menores, a gliadina e a 
glutenina.

Entre os que toleram a substância 
– muito encontrada em pães, bolos, 
massas com farinha de trigo e na 
cerveja, por causa da cevada – 
não há quantidade estabelecida 
para consumi-la. Ainda assim, é 
recomendável evitar o excesso, já 
que ele não é um nutriente essencial. 
A quantidade considerada tolerável 
é extremamente individual e deve ser 
avaliada caso a caso. 

Pessoas com doença celíaca não 
conseguem processar o glúten, 
o que acaba causando uma reação 
inflamatória. Por isso, cortá-lo 
totalmente da dieta é fundamental 

para eliminar 
sintomas como 
dor abdominal, 
gases, enxaqueca, 
dermatites crônicas, 
fadiga e dores 
articulares.

Além disso, alguns 
estudos atuais descrevem a 
chamada “sensibilidade não celíaca ao 
glúten”, cujos critérios diagnósticos foram 
recentemente publicados em um estudo na 
revista Nutrients.**

Apesar de não terem doença celíaca, indivíduos 
com essa sensibilidade apresentam vários tipos 
de sintomas que desaparecem com a retirada do 
glúten da dieta. Essas pessoas podem ter que 
retirar completamente o glúten de sua dieta, mas 
os casos devem ser avaliados individualmente. 

A boa notícia é que não existe deficiência de 
glúten, portanto, não há síndrome de abstinência. 
Pelo contrário: mesmo em pessoas que não 
são celíacas e nem possuem sensibilidade à 
substância, há relatos de que cortá-la da dieta 
traz benefícios como a melhora de sintomas 
como inchaço, estufamento, gases, enxaqueca, 
dores articulares e outros. 
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Diretor de Operações do Grupo Santa, o médico Raul Sturari fala sobre os avanços e
desafios em oferecer o mais moderno e seguro atendimento à saúde do Distrito Federal

equipes capacitadas,
melhor assistência hospitalar
tecnologia e infraestrutura para a 

acreditamos que os investimentos 
devem ser feitos com foco no 

atendimento às necessidades do 
nosso paciente e na busca pela 

eficiência operacional
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Por que o Grupo escolheu 
o modelo de gestão 
compartilhada para gerir 
seus hospitais e centros 
radiológicos? Como ele 
funciona?
A gestão compartilhada 
tem como premissa a 
centralização e consolidação 
de equipes para promover 
maior eficiência operacional 
em áreas de suporte à 
prática hospitalar, como a 
financeira, de tecnologia, 
logística, suprimento e laudos 
radiológicos. Esse cenário 
também reduz custos com 
infraestrutura e pessoal e 
agiliza o processo decisório. 
Quem  ganha com tudo isso é 
o nosso cliente, na percepção 
e utilização de um serviço de 
maior qualidade.

Quais os maiores avanços 
conquistados pelo Grupo 
Santa em 2016?
Apesar da crise que abateu o 
país em 2016, o Grupo realizou 
arrojados investimentos 
em infraestrutura, novas 
tecnologias e capacitação 
do corpo clínico. Todo o 
seu parque de imagem foi 
renovado com a aquisição 
de aparelhos de ressonância 
magnética e tomografia 
de última geração, além 

da melhor máquina de 
hemodinâmica do país 
instalada em ambiente 
hospitalar, a GE Innova 
Biplane, que oferece imagens 
em alta definição e auxilia 
o diagnóstico preciso de 
doenças cardiovasculares, 
dos vasos sanguíneos e 
dos vasos cerebrais. Houve 
ainda a renovação de salas 
cirúrgicas e UTIs, com novos 
equipamentos, estruturação 
de grupos multidisciplinares 
em diversas especialidades e 
contratação de médicos para 
coordenar essas equipes, 
com o objetivo de melhorar a 
qualidade da assistência por 
meio da padronização dos 
atendimentos e processos.

Quais as principais 
estratégias do Grupo para 
continuar aperfeiçoando a 
sua qualidade assistencial? 
Acreditamos que o caminho 
para a melhoria da nossa 
qualidade assistencial está no
investimento em treinamento 
dos funcionários e do corpo 
clínico, bem como na aquisição 
de tecnologia que suporte tais 
equipes. Estruturamos um 
time de educação continuada 
com treinamento in loco para 
os colaboradores, fizemos 
parcerias com diversas

Como o Grupo Santa está 
posicionado hoje no mercado 
de saúde suplementar
no Centro-Oeste e no Brasil?
O Grupo Santa detém hoje 
mais da metade dos leitos 
privados do DF e até o final de
2018 — com as ampliações 
das unidades da Asa Sul, 
Norte e Gama, além da 
construção de novo hospital 
em Samambaia — terá quase 
70% da fatia do mercado. 
Apenas nas unidades de 
terapia intensiva estão 180 
leitos em funcionamento, 
com expectativa de ampliação 
para 320. Além de números, 
buscamos aprimoramento. 
Nos últimos anos, temos nos 
consolidado como referência 
nas áreas de Oncologia, 
Cirurgia Endovascular 
minimamente invasiva, 
assistência em Terapia 
Intensiva, Neurocirurgia, 
Hemodinâmica e em outros 
procedimentos de alta 
complexidade.

Quem ganha 
com tudo isso 

é o nosso 
cliente

ENTREVISTA
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instituições de ensino e 
estamos criando um instituto 
de ensino e pesquisa para 
abertura de vagas de 
residência médica. Neste 
ano, iniciaremos a residência 
médica em medicina intensiva.

Investimos ainda na aquisição 
de uma solução que mede 
a performance assistencial 
dos médicos para, com isso, 
entender melhor os nossos 
profissionais e ajudá-los a 
melhorar a qualidade do 
tratamento que oferecemos 
aos nossos pacientes. Estamos 
também em fase de estudos 
junto a uma renomada 
empresa de tecnologia em 

saúde americana, para a 
implantação do DRG (Diagnosis 
Related Group) em nossos 
hospitais, uma metodologia 
de compartilhamento do risco 
terapêutico com as operadoras 
(convênios de saúde), o que 
gera uma pressão saudável 
para conquistar o equilíbrio 
entre custo e qualidade.
 
Quais as novas perspectivas 
de crescimento do Grupo?
Acreditamos que os 
investimentos devem 
ser feitos com foco no 
atendimento às necessidades 
do nosso paciente e na busca 
pela eficiência operacional. Por 

isso, os esforços são constantes 
na promoção de melhorias 
estruturais, realização de 
treinamentos e ações 
educativas, humanização 
das relações e estímulo à 
incorporação permanente de 
novas tecnologias — como as 
de inteligência artificial, big data, 
analytics, mobile health, Internet 
das coisas e aplicativos. Tudo 
isso contribui para aproximar 
a relação do Hospital com os 
pacientes, melhorar a tomada 
de decisões e nos manter cada 
vez mais focados na saúde e no 
bem-estar da nossa população, 
oferecendo atendimento 
humanizado e com excelência.

grupo realizou 
arrojados investimentos 
em infraestrutura, novas 
tecnologias e capacitação 

do corpo clínico.
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O Hospital Santa Lúcia Sul sempre foi 
pioneiro no tratamento das doenças 
cardiovasculares de alta complexidade 

no Centro-Oeste. Hoje, ele é um centro de 
referência nacional e internacional em ensino 
de técnicas inovadoras e ultramodernas, 
principalmente as relacionadas ao 
tratamento dos aneurismas da artéria aorta.

O sucesso terapêutico é decorrente do trabalho 
de uma equipe multidisciplinar altamente 
capacitada e especializada em tratamento 
endovascular, composta por cirurgiões 
endovasculares, médicos cardiologistas, 
anestesiologistas, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e 
médicos intensivistas (UTI) especializados 
em doenças da aorta.

Aliado a equipamentos de alta tecnologia e a 
uma excelente infraestrutura, o Programa de 
Treinamento e Educação Continuada, oferecido 
pelo Hospital aos seus profissionais, possibilita 
a apreensão de técnicas no tratamento das 
doenças vasculares complexas.

Santa lúcia
é referência internacional
no tratamento de
aneurisma da aorta

Atualmente, a equipe qualificada e 
habilitada que compõe o serviço de Cirurgia 
Endovascular e Radiologia Intervencionista do 
Hospital Santa Lúcia Sul recebe médicos de 
várias partes do Brasil e da América Latina 
que vêm aprender a realizar o tratamento de 
forma minimamente invasiva. Os cursos são 
realizados em módulos que incluem teorias 
e atividades práticas para médicos cirurgiões 
vasculares, anestesiologistas e enfermeiros. 

A técnica endovascular consiste em 
tratar doenças de obstruções (tromboses) 
e dilatações (aneurismas) com o uso de 
cateteres e possibilita menor agressão ao 
paciente, com restabelecimento rápido 
e retorno precoce às atividades diárias. 
Nas capacitações, o tratamento é ensinado 
passo a passo, desde a análise de imagens 
radiológicas, passando pelo preparo pré-
operatório e mapeamento dos fatores de risco 
até chegar ao planejamento da anestesia e da 
própria execução da cirurgia.

Profissionais de outros estados brasileiros e da América Latina visitam 
unidade para aprender mais sobre o tema a perfeiçoar suas práticas

Gustavo Paludetto
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Utilizando tecnologia de última 
geração, que associa imagens de 
reconstruções tridimensionais 
de tomografias e ressonâncias 
magnéticas, as cirurgias são 
planejadas e treinadas em 
simuladores que mimetizam a 
realidade do paciente. Através de 
navegação virtual e de manequins, 
os médicos podem treinar as 
cirurgias, manipular os cateteres, 
liberar os stents e as endopróteses 
e realizar as dilatações dos vasos 
(angioplastias) com cateteres balão.

O sistema é de alta definição e tem 
o mesmo princípio dos simuladores 
utilizados para o treinamento de 
pilotagem de aviões. Os casos 
são simulados inclusive com as 
complicações que podem ocorrer 
durante a cirurgia real.

Os aneurismas da aorta, dilatações 
semelhantes a uma bolha na 
parede do artéria  que podem provocar o 
seu rompimento e a morte do paciente, 
podem ocorrer em vários segmentos deste 
vaso. Quando a dilatação acomete a aorta 
na região torácica e abdominal (aneurisma 
toracoabdominal), as artérias que irrigam 
órgãos vitais, como intestino, fígado, rins e 
medula, podem estar envolvidas.

A cirurgia pela técnica convencional (aberta) é 
bastante complexa, com duração de cerca de 8 
horas e exige a incisão do tórax até o abdome 
com anestesia geral. O risco de paraplegia, 
ou seja, de ficar sem movimentar as pernas, 

pode chegar a 20% e o risco de morte chega a 
12% por causa da necessidade de paralisar a 
circulação para os órgãos até a substituição  
da aorta doente.

Hoje, o tratamento percutâneo de aneurisma 
da aorta consiste na inserção de um tubo 
(stent) através da virilha até o aneurisma, a fim 
de isolá-lo da corrente sanguínea, semelhante 
a um revestimento interno dos vasos. Com esta 
técnica, a mortalidade é reduzida para menos 
de 3% e o procedimento dura, em média, a 
metade do tempo – entre 3 e 4 horas.

ARTIGO

Gustavo Paludetto é médico graduado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tem 
Mestrado e Doutorado pela Universidade de Brasília (UnB) e um dos maiores especialistas do 

Brasil em Angiorradiologia, Cirurgia Endovascular e Radiologia Intervencionista.
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Como não há paralisação da circulação, os 
órgãos continuam recebendo irrigação 
durante a cirurgia. Apenas com pequenas 
incisões nas virilhas, a recuperação é mais 
rápida e os pacientes podem receber alta um 
ou dois dias após a cirurgia. Além disso, não há 
necessidade de anestesia geral, apenas local 
acompanhada de pequena sedação.

Os constantes investimentos na qualificação 
permanente de equipes altamente 
especializadas, melhoria da infraestrutura 
e aquisição de equipamentos de tecnologia 
ultramoderna fazem do Hospital Santa 
Lúcia Sul uma referência não apenas para o 
atendimento a pacientes cardiovasculares, 
mas para capacitação de profissionais.

Localizado no Hospital Santa Lúcia, o equipamento de hemodinâmica GE Innova Biplane é um dos mais 
avançados do país instalado em ambiente hospitalar. Ele capta imagens do paciente a partir de diversos 
ângulos em alta precisão, permite a fusão dessas imagens com as de outros exames e a realização de 
tomografia durante o procedimento de hemodinâmica, sem a necessidade de deslocamento.
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A Ecologia tomou 
conta das nossas 
preocupações e está 

por toda parte, da escola 
aos jornais até à cerimônia 
de abertura das Olimpíadas 
do Rio 2016. Sempre 
que falamos nesse tema, 
aumentamos a certeza de 
nossa culpa na destruição 
do planeta. Mas, o que há 
de verdade e de mentira 
nessa história de bandidos e 
mocinhos do verde? O que é 
fato e o que é mentira? O que 
é mesmo importante e o que é 
apenas bandeira política?

O livro Filosofia Verde, de 
Sir Roger Scruton, é uma 
leitura muito interessante 
para trazer alguma clareza 
e razoabilidade ao debate 
sobre ecologia. Scruton é 
filósofo e escritor, professor 
da Universidade St. Andrews, 
e sua obra está entre as mais 

relevantes da atualidade, 
abrangendo temas que vão da 
estética à política, da teologia 
ao vinho. Neste sentido, é um 
filósofo verdadeiro, porque se 
interessa em compreender e 
explicar a vida, que é algo que 
vai muito além da bibliografia 
acadêmica dos especialistas. 
Em Filosofia Verde, Scruton 
enfrenta os dois principais 
problemas do debate 
ecológico: o alarmismo 
histérico e o uso ideológico e 
político desse alarmismo. 

Um péssimo hábito, cada vez 
mais comum, é dividir todos 
os assuntos que nos tocam 
num simples contra ou a favor. 
Antes mesmo de entender 
um problema, nos sentimos 
obrigados a tomar um 
posicionamento em relação 
a ele. Mas a Filosofia nos 
ensina a ser mais prudentes 
para compreender o que é 
realmente importante. E, 
se a Ecologia é mesmo um 
tema importante, é bom não 
ficarmos apenas reproduzindo 
os lugares-comuns das 
polêmicas, mas, sim, procurar 
entendê-los.

Este livro nos ajuda a 
substituir o medo e a 
ideologização sobre a Ecologia 
por uma atitude mais madura, 
de reflexão e compreensão 
sobre aquilo que realmente 
importa a respeito de nossa 
relação com a natureza.

livros
para os 
livres

Filosofia Verde. Roger Scruton 
Tradução de Mauricio G. Righi 
Editora: É Realizações

CULTURA luiz carreira
Doutor em teoria da literatura 
pela UnB, professor, escritor 
e fundador da escola "Acasa 
- escola contemporânea de 
humanidades".
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Taigo
Meireles

entrevista com

Taigo Meireles, pintor nascido em Brasília, é mestre em Artes Visuais pelo Instituto 
de Artes da UnB. Tem desenvolvido uma obra consistente, com interesse em figuração 
e que explora o choque entre os meios tradicionais da pintura e a estética nas imagens 
das mídias contemporâneas. Seus trabalhos recentes flertam com a tradição, onde a 
atmosfera pictórica é confrontada pelos excessos das imagens digitais. 
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Poderíamos começar com 
um pouco de sua trajetória, 
de sua formação como 
artista. Quais são os fatos 
mais importantes na sua 
formação e como você 
definiria sua obra até aqui?
Comecei muito cedo. Com 
a idade de 5, 6 anos, estava 
sempre desenhando, e essa 
verdadeira obsessão pelo 
desenho intensificou-se 
com o passar dos anos. O 
desenho é a base para todo 
o pensamento nas Artes. 
Dediquei-me ao estudo do 
desenho e, em seguida, ao 
da pintura, sempre olhando 
para os velhos mestres: 
Holbein, El Greco, Giorgione, 
Ticiano, Rembrandt, Rubens, 
Velázquez... Aos 17 anos, 
ingressei no curso de Artes 
Visuais da Universidade de 
Brasília. Lá, tive contato com 
a produção de arte, teoria 

e crítica contemporâneas. 
Essa colisão entre o 
clássico e os paradigmas 
da contemporaneidade 
poderia definir um pouco do 
que é a minha pintura até o 
momento.

Como é o seu processo 
criativo? Como é o seu 
método de trabalho?
Estou sempre em um diálogo 
com a história da pintura e 
buscando compreender as 
questões da representação, 
expressão e técnica. Desde 
2006 tenho me interessado 
pelos resultados da colisão 
entre a pintura e as imagens 
técnicas, das imagens 
híbridas que surgem na 
relação pintura x fotografia. 
Tenho vasculhado os resíduos 
da tradição da pintura, 
que remontam ao século 
XIII, e recolhido material 

que ainda possua força 
expressiva diante do mundo 
contemporâneo. Hoje, erguer 
um pincel e espalhar tinta 
sobre uma tela é encarar 
a maior das tradições das 
Artes Visuais. A pintura é a 
linguagem primeira, está na 
primeira mancha de sangue, 
antecipa qualquer conjectura 
linguística e está para além da 
palavra. Interesso-me pelos 
silêncios da pintura e pelo 
muito que eles manifestam. 

Quais são, em sua 
opinião, os pintores mais 
importantes da história da 
pintura?
A história da pintura é 
imensa, eu poderia fazer, 
sem exagero, umas 100 
listas. A que se segue 
apresenta uma espécie de 
genealogia pictórica na 
qual procuro referência e 

CULTURA
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inspiração. Esses pintores 
perscrutaram o mundo visível 
e decifraram os códigos 
secretos da representação 
da figura e da paisagem. 
São a expressão máxima na 
relação expressão e técnica.  
Giotto e Masaccio, Holbein, 
El Greco, Rembrandt, Ticiano, 
Velázquez, Courbet, Cézanne, 
Soutine e De Kooning.

A paisagem de Brasília o 
influencia de alguma forma?
Bastante. A paisagem e todo 
esse conceito poderoso de 
uma cidade nova, moderna. 
Em minha experiência, toda 
a amplitude, a limpeza e 
leveza da paisagem estiveram 
em forte contraste com a 
paisagem pobre e caótica das 
cidades-satélites onde vivi. 
Sempre uma experiência em 
trânsito, do sujo ao limpo, 
do precário ao sofisticado, 
do dionisíaco ao apolíneo. 
Acredito que, de alguma 

maneira, isso apareça em 
minha pintura.

Qual é o fator mais 
importante da comunicação 
entre a arte e o público em 
sua opinião?
Uma obra de arte é aquilo 
que proporciona ao sujeito 
uma experiência artística, 
essa experiência pode ser 
vivida de maneiras diversas, 
vendo uma pintura ou um 
urinol.  Essa experiência 
é propriedade do sujeito. 
Acontece que o mercado e 
a publicidade pretendem 
conduzir a percepção desse 
sujeito, condicionando-o 
a um consumo esvaziado. 
Resta resistir ao assédio da 
máquina publicitária e exigir 
para si o deleite estético, 
uma experiência 
artística 
de alto 
nível.

Que dica você daria a quem 
quer começar a conhecer 
arte, mas tem medo de estar 
frente a uma coisa feita 
apenas para especialistas? 
É urgente que as pessoas 
se conscientizem acerca da 
importância de estar perto 
de um objeto de arte, de fruir 
experiências artísticas. A 
arte enriquece a existência, 
a experiência de estar no 
mundo. A relação com a 
arte te sensibiliza, amplia 
sua percepção, dignifica a 
vida diante de um mundo 
artificializado. E não precisa 
ser maçante ou pretencioso, 
pode ser um processo muito 
sutil, intuitivo, um exercício 
prazeroso de apreciação.
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CulturA 
GrANDE 
pArA oS 
pEQuENoS

soar bem música

Uma das coisas mais simples e mais 
poderosas que os pais podem fazer para 
a formação intelectual de seus filhos é 
ler em voz alta para eles desde cedo. 
Essa prática, além de aproximá-los, dá 
às crianças uma ótima oportunidade 

Bichos que Existem 
& Bichos que não 
Existem, de Arthur 
Nestrovski. Com 
textos curtos e 
encantadores sobre 
diversos seres 
intrigantes, este livro 
é para ser lido e relido 
até decidirmos qual o 
nosso bicho preferido. 

Ou Isto 
Ou Aquilo, 
de Cecília 
Meireles. 
Poemas 
inteligentes 
que se 
tornarão 
inesquecíveis 
para você e 
seus filhos.

O Minotauro, de 
Monteiro Lobato. 
Um clássico, uma 
viagem à Grécia 
Antiga, uma aula 
de história, um 
exemplo de bom 
uso da língua 
portuguesa e de 
imaginação fértil, 
tudo num mesmo 
livro.

Aqui, uma sugestão de ótimos 3 livros 
para pais e filhos desfrutarem juntos.Dicas para 

pais e filhos

de enriquecer vocabulário, compreender 
melhor as possibilidades expressivas da 
linguagem e ampliar a imaginação.

Música boa e gratuita. É isso 
que a Orquestra Sinfônica 
do Teatro Nacional Cláudio 
Santoro nos oferece todas as 
terças-feiras. Sob a regência 
do maestro Claudio Cohen, 
ela traz sempre um programa 
variado, capaz de agradar 
tanto quem já conhece 
quanto quem quer começar 
a conhecer o 
maravilhoso 
universo da 
música 
clássica.

Assistir a uma orquestra ao vivo 
é uma experiência geralmente 
transformadora. Aqui, nossa 
atenção está inteiramente 
voltada para a música, cada 
instrumento 
tem sua força 
e o conjunto 
é muito 
mais poderoso. 

Confira programação no site da 
Secretaria de Cultura do DF ou na 
página da Orquestra Sinfônica de 
Brasília no Facebook

É nesta situação que a música 
comunica toda a sua riqueza de 
forma, sentimento e imaginação. 

É uma excelente oportunidade 
para desfrutar ou para conhecer o 
melhor da boa música! 

CULTURA



ANUNCIO
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A GENTE VIAJA
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Inaugurado ano passado em 
Bordeaux, o museu La Cité du Vin 
conta a história da bebida e atrai 

visitantes de todo o mundo
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A GENTE VIAJA

Um jantar romântico, uma reunião de 
negócios, um encontro causal com os 
amigos e até mesmo uma sessão de 

cinema em casa ficam ainda mais agradáveis 
quando estamos acompanhados de um bom 
vinho. Alguns estudos científicos mostram, 
inclusive, que uma taça da bebida pode ajudar 
a eliminar o colesterol ruim (LDL), devido à 
presença da substância chamada resveratrol.

Então, que tal dedicar sua próxima viagem ao 
tema? Os amantes do vinho em todo o mundo 
já têm destino certo para se encontrar: o museu 
La Cité du Vin (algo como “Cidade do Vinho” em 
tradução livre), inaugurado em 2016, na cidade 
de Bordeaux, localizada ao sudoeste da França 
e famosa por suas vinhas, produzidas desde o 
século XVIII.



55Santa saúde  junho 2017



56 Santa saúde  junho 2017

A GENTE VIAJA

A construção enorme, moderna e high-tech 
custou aproximadamente 81 milhões de euros 
e é totalmente dedicada a mostrar a história da 
bebida. Localizado às margens do rio Garona, 
o prédio possui uma arquitetura bastante 
peculiar, que contrasta com as edificações 
locais dos séculos XVIII e XIX, algumas 
inclusive reconhecidas como Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO.

A fachada do museu é composta por centenas 
de placas de alumínio e vidro modeladas por 
curvas que sugerem o movimento do vinho 
quando balançado em uma taça.

Em seus 13 mil metros quadrados espalhados 
por 10 andares, o museu possui exposições 
permanentes e temporárias, salas para leitura 
especializada, espaço para degustação, wine 
bar, restaurante e uma livraria.

O acervo principal detalha, ao longo de quase 
20 salas, toda a história do vinho, sua relação 
com a terra e o homem e seu papel na mitologia 
e nas religiões.

Uma das maiores atrações do Cité du Vin é a 
experiência multissensorial realizada na sala 
circular. As projeções em 360º, com sons e 
aromas, encantam os visitantes. Há ainda 
outros espaços muito atraentes, como o 
auditório que recebe concertos e exibições 
culturais.

Além de produzir vinhos que podem ser 
degustados pelos visitantes enquanto ainda 
estão frescos, o museu abriga em sua loja 800 
rótulos de regiões produtoras de todo o mundo, 
dos quais 200 são franceses.

Para terminar a visita, nada melhor do que 
experimentar um bom vinho e apreciar a vista 
da cidade de Bordeaux a partir do ponto mais 
alto do museu, o bar The Belvedere, localizado 
no topo da torre. Bon voyage!
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Site oficial: www.laciteduvin.com
Endereço: 150, Quai de Bacalan, Bordeaux, França
Telefone: 33/(0)5-56-16-20-20
Funcionamento: aberto diariamente; 
fecha apenas em 25 de dezembro.
Ingresso: 20 euros, com direito a audioguia em 
8 idiomas e 1 taça de vinho de 50ml no Bar Belvedere.

La Cité du Vin

Conteúdo produzido em 
parceria com o site 

www.agenteviaja.net
Acesse e alimente

sua liberdade!
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LEITOR QUER SABER?

Qual a 
importância da 
identificação 
segura dos 
pacientes num 
hospital?

Veja como funciona

A identificação segura do paciente é 
fundamental para garantir a assistência 
adequada à saúde porque, a partir dela, 

é possível acessar todas as informações 
sobre o indivíduo e compartilhá-las com os 
profissionais envolvidos durante todo o 
processo de atendimento.

Essa medida reduz a ocorrência de incidentes 
prejudiciais, como erros na administração de 
medicamentos — que podem provocar desde 
reações alérgicas a problemas mais graves —; 
troca de dietas, hemocomponentes e exames 
laboratoriais e de imagem; cirurgias no 
indivíduo errado; e violações da privacidade, 
por exemplo.

Nos hospitais do Grupo Santa, cada paciente é 
identificado assim que chega à unidade por 
meio de um moderno e seguro sistema 
informatizado, que gera um registro (etiqueta 
de identificação ou pulseira para os pacientes 
internados) com seus dados. A informação é 
disseminada para todos os setores da unidade 
hospitalar, como a Farmácia, onde é possível 
visualizar por meio de um palm eletrônico 
todas as solicitações relacionadas àquele 
paciente.

As práticas de segurança do paciente, que incluem 
a identificação segura, estão de acordo com as 
diretrizes da Política Nacional de Segurança do 
Paciente e da norma RDC Nº36/2013, que trata 
do tema, e são permanentemente avaliadas pelo 
Núcleo de Segurança do Paciente de cada unidade 
hospitalar.

No Hospital Santa Lúcia Sul, uma das unidades 
do Grupo, esses processos já são acreditados 
pela Organização Nacional de Acreditação 
(ONA), instituição que coordena o Sistema 
Brasileiro de Acreditação — conjunto de regras 
e procedimentos de certificação dos serviços de 
saúde no Brasil. Os demais hospitais da rede 
estão em processo de acreditação.

1. Ao chegar ao hospital, o paciente é 
cadastrado no sistema informatizado;

2. Após o preenchimento dos dados, ele recebe 
uma etiqueta de identificação, onde estão o 
seu nome completo e data de nascimento, para 
que não haja troca de informação. Para evitar que 
pacientes de mesmo nome sejam confundidos, 
o nome completo da mãe também é adicionado 
à identificação, como medida adicional de 
segurança;

3. Todas as informações são disseminadas 
eletronicamente para os demais setores do 
hospital;

4. Os dados do paciente registrado são 
confirmados antes da realização de quaisquer 
procedimentos, especialmente em recém-
nascidos, crianças, idosos frágeis e demais 
populações vulneráveis.



59Santa saúde  junho 2017

Capacitações permanentes

Avanços tecnológicos

Todos os profissionais que atuam nos hospitais do 
Grupo Santa, incluindo as áreas administrativas, 
assistencial e os serviços terceirizados, participam 
e são corresponsáveis pela identificação segura 
dos pacientes.

O Grupo Santa vai inovar nos seus procedimentos 
de segurança. Por isso, está em fase de discussão 
a chamada Identificação Positiva do Paciente, 
que inclui um sistema de reconhecimento facial 

A partir do trabalho realizado pelo Núcleo de 
Segurança do Paciente, as equipes participam de 
capacitações constantes e recebem instruções sobre o 
assunto, inclusive por meio de uma plataforma on-line 
de educação a distância, disponível 24 horas por dia.

para assegurar maior precisão das informações. No 
Hospital Santa Lúcia, já está em fase de testes o 
reconhecimento dos pacientes pela íris.

A transparência no relacionamento com 
todos os pacientes e seus acompanhantes 
é fundamental para prestar a melhor 

assistência à saúde. Por isso, as Ouvidorias dos 
hospitais Santa Lúcia Sul, Santa Lúcia Norte e Maria 
Auxiliadora estão à disposição para receber críticas 
e sugestões. Por meio delas, todas as manifestações são 
analisadas, encaminhadas e respondidas com precisão e sigilo.

ouvidorias do grupo 
santa são espaços 
de diálogo com 
pacientes

A assistente de 
Ouvidoria, Erivânia 
da Silva, é uma das 

profissionais prontas para 
acolher as manifestações dos 

pacientes e acompanhantes 
atendidos no Hospital Santa Lúcia.

Santa Lúcia Sul
cac.hsl@gruposanta.com.br
(61) 3445-0474

Fale conosco

Santa Lúcia Norte
ouvidoria.hpn@gruposanta.com.br
(61) 3448-9194

Maria Auxiliadora

(61) 3203-9400

Diariamente, a Ouvidorias do Grupo fazem pesquisas de satisfação com os pacientes por telefone. 
Além disso, o serviço oferecido nos três hospitais pode ser avaliado por meio do formulário 
impresso, disponível na recepção da Emergência, na Maternidade ou na própria Ouvidoria.
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O uso de celulares e smartphones pode atrapalhar o 
funcionamento de aparelhos de UTI? Em viagens de 
avião, a instrução das companhias aéreas é desligar os 

celulares e smartphones durante pousos e decolagens e utilizá-
los no modo avião por todo o voo. A norma se baseia na tese não 
completamente comprovada de que as ondas eletromagnéticas 
emitidas por esses aparelhos podem interferir nos instrumentos 
de controle de voo.

Mas será que o mesmo vale para uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI)? Segundo o engenheiro clínico do Hospital Santa 
Lúcia, Wiliam Couto, estudos realizados em países como Índia e 
China não recomendam posicionar esses aparelhos próximos aos 
equipamentos que compõem o leito de terapia intensiva.

“Há relatos de que os celulares produzem sinais eletromagnéticos 
que poderiam afetar o funcionamento de ventiladores e bombas de 
perfusão, por exemplo. Na telefonia móvel, o efeito dos sinais emitidos 
em uma ligação telefônica é ainda maior que os da Internet sem fio”, 
revela.

Apesar de não ser consenso entre os estudiosos do assunto, os 
telefones celulares aparecem em segundo lugar na lista de aparelhos que 

podem causar interferência em outros equipamentos eletrônicos, atrás dos 
aparelhos de rádio comumente utilizados por equipes de emergência.

o uso de celulares 
e smartphones 
pode atrapalhar o 
funcionamento de 
aparelhos de uti?
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o QuE DiZEM oS pESQuiSADorES?
O estudo indiano intitulado “Efeitos do uso de 
telefone móvel em aparelhos específicos de cuidado 
intensivo”, publicado no ‘Indian Journal of Critical 
Care Medicine’, testou a interferência dos sinais 
eletromagnéticos nas bombas de perfusão 
utilizadas para administrar medicamentos e 
nutrientes, em ventiladores respiratórios e nos 
monitores que ficam ao lado de cada leito.

Os testes foram realizados com o aparelho 
celular desligado; ligado e sem uso; e durante 
uma ligação telefônica. No caso da bomba de 
perfusão e dos respiradores, houve variação entre 
a programação inicial feita pela equipe e seu 
funcionamento real. A velocidade e a quantidade 
de gotas de medicamentos aumentaram, assim 
como a intensidade da emissão de gases do 
respirador, o que pode afetar o tratamento do 
paciente.

Mesmo sem apresentar alterações substanciais 
em seu funcionamento, o estudo concluiu que, por 
conta das oscilações verificadas, é preciso manter 
o celular ou smartphone distante do ambiente da 
UTI ou, preferencialmente, desligados.

rElAtoS DE CASoS rEAiS
De acordo com uma pesquisa 
conduzida na Índia, dois 
incidentes graves foram 
registrados por causa do uso 
de telefones celulares em 
ambiente de UTI. No primeiro, 
a interrupção no funcionamento 
de um respirador acabou 
levando o paciente à morte.

No outro caso, um jovem de 18 
anos foi intoxicado por excesso 
de adrenalina após ser admitido 
numa unidade hospitalar com 
choque séptico e sinais vitais 
instáveis. A equipe da unidade 
descobriu que o funcionamento da 
bomba de perfusão de onde saía 
a substância havia sido alterado 
pelo uso de telefone celular.
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tecnologia
a favor da
memória
PET-CT auxilia diagnóstico preciso 
de doenças neurodegenerativas, 
como a demência de Alzheimer
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Viajar com a família, aprender algo 
novo no trabalho ou na faculdade, 
experimentar uma comida deliciosa, 

ouvir uma boa música e trocar confidências  
com amigos são bons exemplos de momentos 
para guardar na memória. 

Mas, com o passar do tempo, essas lembranças 
podem ser afetadas. Primeiro, o esquecimento 
sobre o que se tomou no café da manhã.
Depois, a ausência da lembrança de momentos 
e informações importantes, como o nome das 

pessoas, o lugar dos objetos e os horários dos 
compromissos, tarefas, até a evolução para a 
dificuldade em se comunicar. 

Esses são sinais importantes que podem indicar 
a presença de doenças neurodegenerativas, 
como a demência de Alzheimer, que atinge 
cerca de 1,2 milhão de brasileiros. Apenas 
metade deles se trata, e, a cada ano, surgem 
100 mil novos casos. A estimativa é a de 
que esse número dobre até 2030, segundo a 
Associação Brasileira de Alzheimer.
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“Doenças neurodegenerativas como a 
demência de Alzheimer ainda não tem 
cura, mas o diagnóstico precoce, com 
consequente início precoce do tratamento, 
pode retardar a progressão da doença e 
manter por mais tempo a função cerebral 
da pessoa”, avalia a médica especialista 
em Medicina Nuclear e Imagem Molecular, 
Karina Mosci.

Para diagnosticá-las com maior precisão, os 
pacientes podem realizar no Hospital Santa 
Lúcia Sul um dos exames mais avançados 
e seguros, a tomografia computadorizada 
por emissão de pósitrons, chamada de PET-
CT neurológico. Quanto mais precoce o 
diagnóstico, maiores são as possibilidades 
de retardar os efeitos dessas doenças 
no organismo.

“O cérebro utiliza a glicose como principal 
forma de obter energia e, por meio da análise 
da presença do composto 18F-FDG, análogo 
da molécula de glicose marcado com um 
átomo radioativo, o flúor 18, podemos mapear 
e avaliar o funcionamento dos neurônios no 
cérebro”, explica a médica.

De acordo com ela, existem padrões 
característicos de alterações metabólicas 
cerebrais que podem ser detectados pelo 
exame e que ajudam significativamente 
o diagnóstico de algumas doenças 
neurodegenerativas específicas, como a 
demência de Alzheimer, e outras menos 
frequentes, a exemplo de demências 
frontotemporais, de corpúsculos de Lewy, 
Parkinson e Creutzfeldt-Jakob.

O diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer 
só é possível com a avaliação de uma amostra 
do cérebro, que não é realizada normalmente. 
Além disso, estudos científicos comprovam que 
a avaliação clínica pode não ser suficiente para 
diagnosticar a doença.

“Por isso, o PET-CT neurológico é um importante 
instrumento. Quando as imagens são analisadas 
por profissionais experientes, a taxa de acerto 
no diagnóstico pode ser superior a 90%. E esse 
diagnóstico preciso é fundamental porque evita 
o uso desnecessário de medicações caras que 
não serão eficazes e que ainda poderão causar 
efeitos indesejados e, às vezes, graves”, revela 
Karina Mosci.

Solicitado por um médico especialista, de 
preferência neurologista, geriatra ou clínico 
geral, o exame é indicado para pacientes 
com sintomas indicativos de doenças 
degenerativas, mas que ainda não possuem 
uma apresentação clínica bem definida de 
demência. Em pessoas abaixo dos 65 anos 
que apresentam esquecimento leve quando 
comparado ao que seria normal na sua faixa 
etária, o PET-CT pode apontar uma propensão a 
um quadro de demência.

“Isso é muito importante, uma vez que doença de 
Alzheimer é devastadora não só para o indivíduo 
como também para toda a família envolvida, levando 
o paciente gradualmente à total dependência de um 
cuidador”, finaliza a médica, que em setembro foi 
palestrante convidada do curso de neuroimagem 
promovido pela da Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA) na Eslovênia.
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O PET-CT neurológico é um exame 
relativamente simples e não possui efeitos 
colaterais. Sua realização leva em torno 
de 60 minutos. No procedimento, o 
médico injeta na corrente sanguínea um 
radiofármaco chamado 18F-FDG, análogo 
da glicose marcada com um átomo de 
flúor radioativo. Como o cérebro consome 
predominantemente glicose, esse material 
mostra como está a função dos neurônios e 
permite mapear se existe algum dano.

As imagens do cérebro são adquiridas 
após um intervalo de repouso de 30 a 40 
minutos. Além de diferenciar com maior 
precisão as doenças neurodegenerativas, o 
exame também auxilia o diagnóstico de 
outras doenças, como o foco causador da 
epilepsia, de infecção cerebral e de alguns 
tipos de tumores cerebrais.

Parte do time de 
profissionais do Hospital 
Santa Lúcia, Karina 
Mosci é especialista 
em Medicina Nuclear 
e Imagem Molecular, 
membro das sociedades 
de Medicina Nuclear 
no Brasil e nos Estados 
Unidos e integrante 
da Mesa Diretora 
de Neuroimagem da 
Sociedade Americana. 
Também atua como 
consultora para 
Medicina Nuclear e PET 
na América Latina.
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Esporte e cultura: 
dois caminhos para se viver 
melhor e com mais saúde
Hospital Santa Lúcia Sul apoia iniciativas brasilienses: Felipe Nasr, da Fórmula 1, 
Basquete Brasília e o projeto cultural Seu Estrelo

O poeta romano Juvenal, 
por meio de sua 
famosa frase “mente 

sã num corpo são”, já sabia que 
o equilíbrio saudável entre 
corpo e mente produz um 
impacto positivo na vida  
das pessoas.

Atento às tendências das 
boas práticas propagadas 
para uma rotina saudável, 
o Hospital Santa Lúcia Sul 
vem investindo em atletas 
e projetos locais que 

estimulam e incentivam a 
valorização da saúde física 
e mental dos brasilienses, 
levando alegria e qualidade de 
vida para a população.

“Somos uma marca brasiliense 
que apoia iniciativas locais. 
Estrategicamente, isso reflete 
o nosso compromisso com 
o desenvolvimento da 
cidade e seus ativos, por 
meio do patrocínio de projetos 
esportivos diretamente ligados 
à manutenção da saúde, como 

também do incentivo à prática 
cultural, dinâmica essencial 
para a formação de um povo 
e sua identidade”, ressalta 
Virginia Pessôa, Assessora de 
Comunicação do Hospital.

Recentemente, três iniciativas 
importantes marcaram as 
ações do Santa Lúcia Sul: 
o patrocínio do piloto da 
Fórmula 1, Felipe Nasr, do 
time de Basquete Brasília e do 
grupo de folclore Seu Estrelo e 
o Fuá do Terreiro. 

SUSTENTABILIDADE
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Praticar esportes regularmente é uma das principais 
recomendações médicas para se viver com saúde e 

disposição. Por isso, apoiar atletas sempre pareceu um 
caminho natural para o Hospital Santa Lúcia Sul. E foi isso  

wo que aconteceu em 2015, com o patrocínio do piloto de 
Fórmula 1, Felipe Nasr.

"Uma carreira de sucesso se constrói junto com marcas de sucesso nas 
mais diversas áreas, e a medicina e a F1 têm cruzado seus caminhos cada 

vez mais. Temos a tecnologia como traço comum", explica Felipe. "Um 
piloto precisa de avaliações periódicas para estar sempre nas melhores 

condições possíveis, e contar com um hospital que se preocupa em inovar 
em seus métodos de diagnóstico e atendimento é fundamental", completa.

Nascido em 21 de agosto de 1992, Felipe conquistou em 2015 uma 
marca histórica: é, até o momento, o melhor piloto brasileiro estreante 

de todos os tempos na Fórmula 1, com 27 pontos acumulados 
em sua primeira temporada como titular da equipe Sauber F1.

Felipe Nasr

Também em 2015 foi firmada uma parceria entre o Santa Lúcia e o Basquete 
Brasília, para a oferta de assistência médica de emergência nos jogos, com 
a presença de uma UTI móvel, além de médicos e enfermeiros no local.

Durante toda a temporada, as ações incentivaram boas práticas da 
saúde, por meio da realização de atividades esportivas, da adoção de 
uma alimentação saudável, além da disseminação de informações sobre 

tratamento e prevenção de doenças. “Com esse patrocínio, apoiamos valores 
importantes para nós, especialmente o desenvolvimento da atividade esportiva de um 

time 100% brasiliense”, destaca Virgínia. 

Basquete Brasília

Com menos de 60 anos de idade, Brasília foi 
construída por imigrantes de diversas regiões 
do país, que trouxeram para cá as suas tradições 
e manifestações culturais — como a capoeira, 
o circo, o maracatu, o coco, o mamulengo e o 
bumba-meu-boi.

A partir dessa riqueza e diversidade, surgiu 
o Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro. Inovador, o 
grupo incentiva a formação da cultura popular 

Seu Estrelo
brasiliense desde o seu surgimento, em 2004, 
a partir do “Mito do Calango Voador” e de um novo 
ritmo musical, batizado de Samba Pisado.

Seu idealizador, Tico Magalhães, nasceu 
em Recife e, já morando em Brasília, uniu-
se a outros artistas com a intenção de criar 
uma brincadeira tradicional para a cidade. 
“Patrocinamos o projeto em 2015, uma experiência 
marcante, que aproximou a marca do Grupo Santa 
das manifestações populares”, ressalta Virgínia.
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BASTIDORES

Arecuperação de pacientes em tratamento 
hospitalar inclui diversas ações de 
assistência à saúde, que vão desde o 

diagnóstico correto de seu problema até as 
mais variadas técnicas de tratamento.

O uso de medicamentos é parte fundamental 
dessa estratégia, que visa à segurança e à 
redução do tempo de permanência do paciente 
internado na instituição. 

Por isso, a precisão e agilidade do trabalho 
realizado pelos farmacêuticos do Grupo Santa 
são diferenciais importantes para garantir o 
tratamento adequado a todos, inclusive em 
atendimentos emergenciais e de day hospital no 
setor de Oncologia.

Os farmacêuticos são responsáveis por 
coordenar e assegurar a efetividade de toda a 
cadeia medicamentosa, o que inclui o controle 
rigoroso de armazenamento, separação, 
manipulação e validade de todos os itens.

Nos hospitais do Grupo Santa, esses 
profissionais estão inseridos no Modelo 
Assistencial Interdisciplinar. Na prática, eles 
participam de visitas multidisciplinares ao 
paciente e discutem casos clínicos, prestando 
informações sobre medicamentos aos demais 
profissionais de saúde e colaborando para a 
prescrição segura.

O cuidado com o manuseio, dosagem e 
uso correto das medicações vai desde a 

administração segura de medicamentos 
garante tratamento adequado a pacientes

Como funcionam as 
farmácias dos hospitais 
do Grupo Santa?

montagem do kit e 
sua entrega à equipe 
de enfermagem 
(dispensação) até a 
correta administração 
ao paciente. O processo 
é feito por meio de um 
sistema de informações 
eletrônico e integrado 
para oferecer o máximo 
de segurança.
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Medidas como a adoção de protocolos validados 
internacionalmente são essenciais, já que — se 
utilizada de modo incorreto — toda medicação 
pode causar danos. A vigilância deve ser ainda 
maior quando se trata de substâncias que exigem 
controle especial, como os psicotrópicos e as 
utilizadas no tratamento de pessoas com câncer.

Para a aplicação correta, as equipes de 
enfermagem utilizam o protocolo conhecido 
como “11 certos”, um check-list para 
garantir que o paciente certo receberá o 
medicamento certo.

Como funciona?

Farmácia em números

1. A Central de 
Armazenamento 
Farmacêutico (CAF) 
recebe e armazena 
todos os materiais e 
medicamentos.

2. O fornecimento 
e a aplicação de 
medicamentos são 
feitos a partir de uma 
solicitação das farmácias 
do Grupo para atender à 
demanda médica de cada 
hospital.

3. Os analistas de estoque e 
líderes de plantão (profissionais 
responsáveis pela Farmácia em 
cada turno) fazem o controle 
e conferência de entrada e 
saída de medicamentos para 
evitar que produtos expirem ou 
sejam utilizados fora da data 
de validade, conforme a diretriz 
PVPS (“primeiro que vence, 
primeiro que sai”).

4. A Central comunica 
aos setores hospitalares 
sobre medicamentos 
com data de validade 
próxima e os 
farmacêuticos solicitam 
aos médicos do corpo 
clínico prioridade na 
prescrição destes 
medicamentos.

Funcionam

por dia, todos os 
dias da semana

Em média

Ao todo, 191 profissionais compõem o time, entre 
farmacêuticos, assistentes de órteses, próteses e 
materiais especiais, analistas de estoque, líderes de 
plantão e auxiliares farmacêuticos e administrativos.

de itens são dispensados a cada mês nos 3 hospitais do Grupo; 
Santa Lúcia Sul, Santa Lúcia Norte e Maria Auxiliadora.

1.5 MilHÃo

191








