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Chegamos à terceira edição da Revista Santa Saúde com o compromisso 
de oferecer informações qualificadas para que você cuide bem da sua 
saúde e da sua família e conheça como os hospitais do Grupo Santa – 

Santa Lúcia Sul, Norte e Maria Auxiliadora – podem auxiliá-lo.

Dedicamos o presente número a dois temas centrais: qualidade assistencial 
e segurança do paciente. Por isso, nossa matéria de capa traz um artigo 
especial sobre o atendimento de excelência em alta complexidade realizado 
no recém-inaugurado Centro de Medicina Fetal do Hospital Santa Lúcia Sul.

Quando você deve se preocupar com a dor de cabeça e avaliar o risco de  
AVC? Quais as consequências do consumo de vinho para a saúde? Afinal, 
infecções adquiridas em ambiente hospitalar são mais graves? Estas são 
algumas das perguntas para as quais fomos em busca de respostas junto  
ao nosso corpo clínico.

A segurança do paciente em nossas unidades também é destaque nesta 
edição, especialmente nas matérias em que falamos sobre os tratamentos 
intravenosos, a terapia nutricional na recuperação e o Time Zero, um modelo 
de atendimento em que cada profissional age de forma integrada para 
executar um plano de cuidado ao enfermo. 

Na entrevista, o diretor de qualidade e práticas assistenciais, Carlos Álvaro, 
explica porque qualidade e segurança são inegociáveis no Grupo Santa. Na 
editoria A Gente Viaja, exploramos a Rota do Blues, nos Estados Unidos. 
Falamos também sobre cultura, com a exposição Eu, Leitor e dicas de leitura, 
e sobre a importância da alimentação saudável e sustentável, apresentada 
pelo Mercado Mundi.

Esperamos que cada matéria seja útil para seu dia a dia e que, após ler a 
revista, repasse-a para alguém. Informação é saúde e compartilhar é a 
palavra de ordem.

Ótima leitura e até breve!
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Mais segurança em tratamentos 
intravenosos, campanha Brasília×Câncer 
e alerta de golpe

Dois médicos expõem os efeitos do vinho 
na saúde para você decidir o que fazer

O médico intensivista Elber Rocha aborda 
a relação médico-paciente e os cuidados 
no fim da vida

Afinal, infecções adquiridas em ambiente 
hospitalar são mesmo mais graves?

AVC: quando você precisa se 
preocupar com a dor de cabeça?

Centro de Medicina Fetal do Santa Lúcia 
Sul é referência para bebês e gestantes

Veja como foi a exposição Eu, Leitor e confira 
nossas dicas de leitura para expandir seu 
conhecimento e criatividade

Time Zero aumenta segurança e qualidade 
da assistência à saúde de idosos atendidos 
nas unidades do Grupo Santa

Equilibrar tratamentos e qualidade de vida é 
fundamental para o conforto de pacientes em 
estado terminal

Terapia nutricional é decisiva para a vida e 
recuperação de pacientes internados ou em homecare

Você é nosso convidado(a) para um passeio 
pela história da música norte-americana na 
Rota do Blues

Santa Lúcia apoia Mercado Mundi, 
evento que estimula novas experiências 
gastronômicas e consumo consciente

Conheça o Dr. Sérgio Murilo, diretor 
clínico do Hospital Santa Lúcia Sul

O diretor de qualidade e práticas assistenciais, Carlos 
Álvaro, explica porque qualidade e segurança são 
inegociáveis no Grupo Santa

Você perguntou e a gente responde: o que 
considerar na hora de escolher um hospital?

Como funciona o Protocolo de Suicídio e a Avaliação 
do Risco de Suicídio do Grupo Santa para salvar vidas
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Familiares de pacientes internados em 
hospitais privados de todo país têm sido 
alvo de um golpe recorrente. Por telefone, 

supostos profissionais de saúde solicitam 
a realização de depósitos ou transferências 
bancárias, com a justificativa de realizar 
procedimentos emergenciais sem cobertura 
dos convênios.

Geralmente, o contato é realizado em 
horários que a família ou acompanhante estão 
impossibilitados de confirmar a veracidade da 
informação e, por isso, acabam se submetendo 
à cobrança indevida. A orientação é não 
realizar qualquer transferência e reportar o 
ocorrido ao canal de Ouvidoria do Hospital, 
presencialmente ou pelo telefone 
(61) 3445-0370.

Para combater esse tipo de ação, os hospitais 
do Grupo Santa — Santa Lúcia Sul, Santa Lúcia 
Norte e Maria Auxiliadora — têm desenvolvido 

campanhas de conscientização que incluem  
a divulgação de alertas em banners e fôlderes, 
ações digitais em seu site e redes sociais,  
além do treinamento de equipes para que, 
no ato da internação, prestem informações 
precisas ao paciente e seus familiares sobre os 
trâmites de pagamento por serviços realizados 
pelas unidades.

“Também incluímos uma cláusula específica 
sobre a não realização de cobranças por telefone 
como condição para a realização de exames/ 
procedimentos no contrato de prestação de 
serviços”, explica o diretor jurídico do Grupo 
Santa, o advogado Sérgio dos Santos Moraes.

A orientação dada é no sentido de que o 
pagamento particular de procedimentos  
deve ser realizado apenas nas Tesourarias dos 
hospitais e, em caso de dúvidas, o paciente, 
familiar ou acompanhante entre em contato 
com a Ouvidoria. 

ALERTA
DE GOLPE

Mais SEgurAnçA 
e assertividade 
eM trAtAmEntoS 
intrAvEnoSoS
O paciente está internado no hospital e 
precisa receber medicamentos ou alimentação 
intravenosa para seu tratamento. Esta cena, 
comum em qualquer ambiente hospitalar, conta 
com um diferencial importante no Hospital Santa 
Lúcia Sul: o rigoroso atendimento às normas 
legais e recomendações vigentes.

Esta prática faz com que o time reveja 
constantemente os processos que adota e os 
materiais por ele utilizados. Tudo para identificar, 
dentre as novas tecnologias, aquelas que melhor 
atendem à legislação.

Por isso, no Hospital Santa Lúcia Sul os 
pacientes podem contar com a confirmação de 
ponta Sherlock 3CG: a geração da tecnologia 
de confirmação de localização de cateteres de 
inserção periférica (PICC)  baseada no sinal de 
ecocardiograma com navegação magnética 
totalmente integrada.

“O monitoramento do trajeto do cateter aumenta 
a assertividade de sua inserção, faz que com que o 
paciente não precise ser puncionado várias vezes e 
permite a liberação do PICC para uso em tempo real. 
Isso favorece o início imediato da terapia proposta, 
diminui o sofrimento do paciente e preserva suas 
veias”, explica a enfermeira Sabrina Vivian, 
supervisora do Time de PICC e de Educação 
Continuada do Santa Lúcia. 

HoSpitAl SAntA lÚciA não solicita 
depósitos ou transferências 
bAncáriAS por tElEfonE § O enfermeiro deve possuir curso de 

capacitação e habilitação para inserção 
de cateter venoso central de inserção 
periférica, o PICC

§ Para a aplicação, o paciente ou seu 
acompanhante deve assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, que 
contém informações relevantes quanto 
aos benefícios e riscos do procedimento

§ Antes da inserção do cateter, existe 
uma rotina a ser seguida: avaliação da 
rede venosa do paciente; orientação 
dos familiares quanto ao procedimento; 
preparação do material; e, por fim, 
colocação do cateter e confirmação  
de seu correto posicionamento

§ O cateter é normalmente indicado 
a pacientes que serão submetidos à 
terapia intravenosa por mais de 6 dias

§ Através do cateter podem 
ser administrados antibióticos, 
quimioterápicos e nutrição  
parenteral, entre outros

o quE você 
prEciSA SAbEr
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Santa lúcia
lança campanha

Com a hashtag #BrasíliaxCâncer, o Centro 
de Oncologia Santa Lúcia lançou, em maio 
de 2018, uma campanha para mobilizar a 

população brasiliense acerca dos cuidados com 
a saúde para a prevenção do câncer. Segundo o 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 2018 
e 2019, o Brasil deve registrar 600 mil novos 
casos de tumores por ano.

O evento de apresentação da campanha  
Brasília Contra o Câncer recebeu cerca de  
150 convidados e foi realizado em formato de 
talk-show, com a participação dos médicos 
Fernando Maluf, chefe do Centro de Oncologia; 
Eduardo Vissotto, coordenador da Unidade; 
Breno Gusmão; Rodrigo Nery; da médica 
nutróloga convidada, Mellisa Chaves; e da 
jornalista e editora da revista JP e Glamurama, 
Joyce Pascowitch. A mediação dos debates ficou 
por conta de Laura Wie. 

Maior ação de conscientização e prevenção contra o câncer do Distrito Federal 
alerta a população para a importância de estar bem informada sobre a doença

O diretores do Grupo Santa, Raul Sturari 
(Operações), Renata Leal (Comunicação 
Corporativa), Janaína Sturari (Comercial) 
e Décio Wehbe (Controller), participaram 
do encontro, que foi realizado no recém-
inaugurado B Hotel Brasília. A primeira-dama 
do Distrito Federal, Márcia Rollemberg, 
prestigiou o evento, onde também estiveram 
presentes o corpo clínico e profissionais de 
saúde, integrantes dos principais veículos 
de imprensa do DF, influenciadores digitais 
e representantes de entidades médicas, 
filantrópicas e ONGs.

O projeto, que inclui uma série de eventos  
e ações especiais no Distrito Federal, tem  
como base os seguintes pilares: informação 
de qualidade; prevenção; diagnóstico precoce; 
tratamento assertivo; e humanização. Trata-se 
do maior trabalho de conscientização contra 
o câncer já realizado na capital federal e vai se 
estender ao longo deste ano, com uma série de 
ações que acontecerão na cidade.

Fernando Maluf | Coordenador do 
Centro de Oncologia Santa Lúcia

Márcia Rollemberg e 
Joyce Pascowitch

Breno Gusmão, Eduardo Vissotto, Mellisa Chaves, 
Rodrigo Neri e Joyce Pascowitch
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Segundo o INCA, o câncer de pele não 
melanoma continuará sendo o mais frequente 
na população (com 165 mil novos casos), 
seguido do câncer de próstata (68 mil) e do 
câncer de mama, na terceira posição (59 mil). 
No Distrito Federal, são as mulheres quem 
mais serão diagnosticadas com a doença 
(4.750) que os homens (3.700) neste ano, 
segundo o Instituto.

Entretanto, as perspectivas de cura da doença 
são otimistas devido à evolução clínica do 
tratamento oncológico nos últimos anos. “As 
chances de cura chegam a 90% quando o câncer é 
detectado logo no início. Nos casos mais avançados, 
as chances podem diminuir, mas as terapias 
sempre fazem a diferença, desde que o paciente 
procure o tratamento correto”, afirma o médico 
oncologista e chefe do Centro de Oncologia 
Santa Lúcia, Dr. Fernando Maluf.

Para a diretora geral do INCA, Ana Cristina 
Mendes, obter informação de qualidade é 
fundamental e pode fazer a diferença entre a 
vida e a morte. Por isso, é preciso combater 
as chamadas fake news. “A proliferação de 
mensagens falsas e incompletas leva muita gente 
a seguir conselhos que, na maioria das vezes, são 
desprovidos de embasamento científico”, afirma.

informAçÃo
É SAÚDE 

mAior complEXo DE 
trAtAmEnto DE cÂncEr
Do cEntro-oEStE
Com a expansão do corpo clínico e de sua 
estrutura operacional, o Centro de Oncologia  
do Hospital Santa Lúcia reúne todas as 
atividades necessárias do campo oncológico em 
um só ambiente e conta com os departamentos 
de Cirurgia Oncológica, Oncologia Clínica, 
Hematologia, Radioterapia, Radiologia e 
Patologia, Transplante de Medula Óssea,  
além da Ala Premium Oncológica.

A reestruturação do serviço inclui a qualificação 
e ampliação do time de especialistas, a 
incorporação de novas tecnologias de ponta, 
a reavaliação de protocolos, a humanização 
do atendimento, a criação de programas de 
capacitação permanente e a realização de 
eventos científicos e de inovação. “Recrutamos 
um time padrão ouro de oncologistas clínicos e 
radioterapeutas, que formam o complexo oncológico 
do mais alto nível”, ressalta o chefe do Centro, 
Fernando Maluf.

Com uma ampla e moderna estrutura para a 
realização de todos os tipos de procedimentos 
oncológicos, o Centro Cirúrgico do Centro de 
Oncologia Santa Lúcia dispõe de equipamentos 
de última geração, como o acelerador linear 
Trilogy Varian, que utiliza a radiação ionizante 
e oferece mais precisão e menos efeitos 
colaterais. Além disso, o centro cirúrgico 
possui patologistas presenciais que poderão se 
comunicar diretamente com o cirurgião durante 
uma cirurgia oncológica que exija análise 
imediata do profissional. 

Joyce Pascowitch, Eduardo Vissotto, Rodrigo Neri, Laura Wie
Fernando Maluf, Breno Gusmão, Mellisa Chaves12 Santa saúde  janeiro 2019



SER SAUDÁVEL

Dor de cabeça: 
quando você
precisa se preocupar 
com ela?

Controlar o estresse e a ansiedade, 
alimentar-se de forma natural e saudável, 
evitar jejum prolongado e dormir bem são 
excelentes formas de controlar aquela 
dorzinha de cabeça comum que, vez ou 
outra, qualquer pessoa sente. Para quem 
tem enxaqueca, evitar a ingestão de 
queijos, chocolates, café, vinho e outros 
tipos de bebidas alcoólicas também é 
recomendado, caso algum desses alimentos 
esteja associado às crises. Mas se você tem 

dores de cabeça recorrentes, contínuas e 
acompanhadas de outros sintomas, fique 
atento: elas podem indicar alguma doença 
que precise de ajuda especializada.

As dores podem acontecer em qualquer lugar 
da cabeça. O cérebro propriamente dito não 
dói, pois não possui receptores para dor. No 
entanto, várias áreas da cabeça e do pescoço 
possuem tais receptores e, por isso, podem 
provocar essa sensação.
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Existem dois tipos de 
AVC: os isquêmicos e os 
hemorrágicos. Os mais 
comuns – cerca de 85% dos 
casos – são os isquêmicos, 
que ocorrem quando um 
coágulo obstrui uma artéria 
cerebral e falta sangue 
para determinada área. Já 
os hemorrágicos ocorrem 
quando existe a ruptura de 
uma artéria ou veia cerebral, 
provocando o vazamento de 
sangue (hemorragia).

Em geral, estão mais 
suscetíveis a eles, indivíduos 
hipertensos, diabéticos, 
cardiopatas, tabagistas 
e etilistas. “Maus hábitos, 
como o sedentarismo, consumo 
de dietas ricas em gorduras 
e sal, fumar e fazer uso de 
álcool de modo exagerado, 
estão associados a uma 
maior incidência de AVC. 
Todos eles levam a danos 
constantes e cumulativos 
nas artérias que, com o 
passar do tempo, provocam 
uma reação inflamatória 
local e o enfraquecimento 
e entupimento de artérias 
e veias”, ressalta o 
neurocirurgião.

SER SAUDÁVEL

Passar pela avaliação médica correta e receber atendimento necessário em 
até 4 horas e meia após os primeiros sintomas pode fazer toda a diferença 
na recuperação e diminuição de sequelas em pacientes que sofreram um 
AVC isquêmico (AVCi), caracterizado pela interrupção do fluxo sanguíneo 
nos vasos cerebrais devido a uma obstrução.  Após esse período, o 
tratamento ainda pode ser possível, mas aumenta o risco de sequelas.

O tratamento do AVC é um trabalho em equipe. Por isso, a existência e 
revisão periódica de um Protocolo de AVC como o implementado pelos 
hospitais do Grupo Santa é essencial para que as equipes estejam aptas  
a reconhecer os sintomas e encaminhar corretamente cada caso.

“O profissional de enfermagem da triagem deve identificar prontamente o caso 
suspeito e encaminhá-lo rapidamente à sala de emergência. O clínico geral, 
geralmente responsável pelo primeiro atendimento, confirma o diagnóstico e 
aciona a equipe de neurointervenção. Após os cuidados iniciais, a reabilitação 
começa já nas primeiras 24 horas, com fisioterapia intensiva e fonoterapia”, 
revela o neurocirurgião Ivan Ferreira.

O Hospital Santa Lúcia Sul conta com um 
time de médicos do pronto-atendimento, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
técnicos em radiologia, neurologistas, 
neurocirurgiões e neurorradiologistas 
preparados e em constante capacitação  
para oferecer o melhor atendimento. A equipe 
de Hemodinâmica – área da medicina que 
estuda os vasos sanguíneos – está disponível 
24 horas por dia.

A Sala Vermelha – unidade de terapia semi-
intensiva localizada dentro da própria 
Emergência – é um diferencial importante 
que dá agilidade, segurança e qualidade ao 
atendimento, juntamente com os aparelhos 
de ressonância magnética e tomografia 
computadorizada de última geração. 

Tipos de AVC e 
fatores de risco

“Existem dois tipos de dores 
de cabeça: as primárias, 
que são benignas, podem 
ser recorrentes e são, elas 
mesmas, a própria doença, a 
exemplo da enxaqueca; e as 
secundárias, que são provocadas 
por outras doenças. Nestes 
casos, a dor é apenas um dos 
possíveis sintomas de problemas 
como infecções, tumores ou 
sangramentos cerebrais”, 
explica o neurocirurgião do 
Hospital Santa Lúcia Sul,  
Ivan Ferreira.

De acordo com ele, 
alguns sinais e sintomas 
são preocupantes. O 
mais associado ao AVC 
hemorrágico é a dor de 
cabeça de início súbito, 
geralmente descrita pelo 
paciente como “a pior dor 
de cabeça da minha vida”. 
Outros sinais importantes 
que podem estar associados 
a outras doenças incluem 
mudanças no padrão da dor 
em pacientes com enxaqueca, 
dores recorrentes iniciadas 
antes dos 5 anos de idade ou 
após os 50 anos; alterações 
no exame neurológico e 
dores associadas a doenças 
graves como o câncer, a crises 
convulsivas ou desmaios.

§ Praticar atividade
física adequada durante 
1 hora por dia, 5 vezes 
por semana: risco cai 
em até 20%

§ Manter uma dieta 
saudável, com alimentos 
naturais, orgânicos, 
fibras, sem embutidos 
ou excesso de produtos 
industrializados: risco 
diminui em até 20%

§ Parar de fumar: após 
cerca de 5 anos, o risco de 
AVC passa a ser semelhante 
ao de uma pessoa que não 
fuma

§ Diminuir a pressão 
arterial em torno de 10% 
pode baixar o risco em 40%

§ Controlar o colesterol 
pode levar à redução das 
chances de AVC entre 
10 e 40%

§ O tratamento das 
arritmias cardíacas reduz 
em até 50% o risco da 
doença

Cultive bons hábitos
A maior parte dos fatores de risco 
para o AVC são tratáveis. Veja 
como bons hábitos contribuem 
para reduzir o risco de AVC:

A importância do atendimento rápido

Profissionais e infraestrutura 
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A qualidade de vida dos pacientes 
em estado terminal é sempre um 
dos mais importantes balizadores 

dos tratamentos a que eles podem ser 
submetidos. A discussão sobre até onde 
ir provoca intensos debates legais entre 
familiares e equipes de saúde. Entretanto, 
é preciso fazer isso à luz da Lei de Bases dos 
Cuidados Paliativos (Lei nº 52/2012), que 
determina a obrigatoriedade de respeitar a 
autonomia, a vontade, a individualidade,  
a dignidade da pessoa e a inviolabilidade  
da vida humana. 

Segundo a coordenadora de Geriatria do 
Hospital Santa Lúcia Sul, Priscila Mussi, 
durante a aproximação do fim da vida,  
o profissional de saúde e a família  
devem considerar primeiramente a  
vontade do paciente para decidir sobre 
a adoção de quaisquer terapias de 
prolongamento da vida.

“Se o paciente não estiver em condições, a 
decisão de adotar terapia A ou B deve ser 
compartilhada entre a equipe e os familiares, 
com o intuito de evitar a chamada obstinação 
diagnóstica e terapêutica, ou seja, a adoção 
de procedimentos desproporcionais ou fúteis 
no contexto global do paciente, sem benefícios 
a ele ou, ainda, que possam aumentar seu 
sofrimento”, reflete a especialista.

Mas como lidar com esse desejo de evitar a 
morte e, ao mesmo tempo, manter a qualidade 
de vida durante o tratamento? Encontrar o 
equilíbrio entre o prolongamento do tempo 
de vida e as suas consequências (dores, 
sofrimento, limitações ou desconforto)  
é fundamental.

A médica acredita que, assim como afirma 
o lituano Bernard Lown – desenvolvedor 
de tecnologias revolucionárias, como o 
desfibrilador DC e o cardioversor – em seu livro 
A Arte Perdida de Curar, os cursos e estágios 
em medicina preparam oficiais e gerentes da 
ciência, mas ensinam pouco sobre a arte de 
ser médico. “Os profissionais não são ensinados 
a acolher os pacientes e a família, e sim a resolver 
o problema de saúde. Por isso ainda temos no 
Brasil um alto índice de pacientes que sofrem por 
obstinação terapêutica”, avalia Priscila Mussi.

Para ela, aí está a beleza do cuidado paliativo: 
por meio da prevenção e alívio do sofrimento, 
ele dá ênfase à vida que ainda pode ser vivida. 
“No Hospital Santa Lúcia Sul, a Enfermaria de 
Geriatria conta com uma equipe multidisciplinar 
especializada para acolher pacientes, oferecer 
cuidados paliativos exclusivos e dar suporte à 
família nesse momento tão excepcional, vivido  
por cada um à sua maneira”, assegura. 

Equilibrar a eficácia dos tratamentos à qualidade de vida é 
fundamental para o conforto de pacientes em estado terminal

cuidado até o fim

1. Promover o alívio da 
dor e de outros sintomas 
desagradáveis

2. Afirmar a vida e 
considerar a morte um 
processo natural dela

3. Não acelerar nem 
adiar a morte

4. Integrar os aspectos 
psicológicos e espirituais 
no cuidado ao paciente

5. Oferecer um sistema 
de suporte que possibilite 
ao paciente viver tão 
ativamente quanto 
possível até o momento 
da sua morte

6. Oferecer um sistema 
de suporte para auxiliar 
os familiares durante a 
doença do paciente  
e o luto

7. Oferecer uma 
abordagem 
multiprofissional para 
focar nas necessidades 
dos pacientes e seus 
familiares, incluindo 
acompanhamento  
no luto

8. Melhorar a qualidade 
de vida e influenciar 
positivamente o  
curso da doença

cuiDADoS pAliAtivoS
Segundo a Organização Mundial da Saúde, os 
cuidados paliativos devem promover a qualidade 
de vida de pacientes e familiares de pessoas que 
enfrentam doenças que ameaçam a continuidade 
da vida. Seus princípios incluem:

19Santa saúde  janeiro 201918 Santa saúde  janeiro 2019



“ UM MÉDICO

DE PESSOAS, DE 

SE RELACIONAR

COM ELAS ”

PRECISA GOSTAR 

Conheça o Dr. Sergio Murilo, 
diretor clínico do Santa Lúcia Sul

Acolher, entender, cuidar. 
Esses três verbos 
são, possivelmente, 

alguns dos mais importantes 
na oferta de atendimento 
humanizado em saúde.  
Para o médico intensivista 
Sergio Murilo, eles certamente 
são norteadores da sua relação 
não apenas com os pacientes 
que precisam de atendimento, 
mas também com todos os 
profissionais que compõem 
as equipes multidisciplinares 
dirigidas por ele. Integrante do 
corpo clínico do Grupo Santa 
há mais de 15 anos, no Santa 
Lúcia Sul ele já passou pelas 
unidades semi-intensiva e 
intensiva, foi coordenador da 
UTI e, desde abril de 2018, 
assumiu a direção clínica, 
considerada uma das áreas-
base da medicina.
 
“Ingressei na Faculdade de 
Medicina de Vassouras, em 
1986, e, após a graduação, 
fui convocado como médico 
temporário das Forças Armadas 

e escolhi atuar na Marinha 
do Brasil. Depois de um breve 
período servindo embarcado, 
entrei para o corpo de saúde e, 
em seguida, iniciei a residência 
na Clínica Médica. Desde 
então, alternei trabalhos e 
treinamentos em Medicina de 
Urgência e Terapia Intensiva até 
que, em 2007, fui aprovado para 
obter o título de especialista em 
Medicina Intensiva”, conta ele, 
médico há quase três décadas 
– o único em sua família.
 
Após 14 anos na Marinha 
do Brasil, resolveu dar uma 
guinada na carreira. “Aquele 
período foi muito importante em 
minha formação, mas percebi 
que quanto mais tempo se 
passava, mais eu me distanciava 
da assistência aos pacientes e 
me encaminhava para funções 
administrativas. Isso não me 
trazia satisfação pessoal”, 
lembra. A decisão de sair da 
Marinha, contudo, não foi 
fácil. “Eu queria sair da zona 
de conforto. Na época dos meus 
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e a troca de avaliações 
de casos clínicos entre os 
times multiprofissionais. 
Para isso, é preciso 
acompanhar diversos 
processos do Hospital, 
como o funcionamento 
da Emergência, 
internação e condução 
dos casos internados para 
melhorar a qualidade da 
assistência. Também são 

pais, a segurança estava em 
se tornar servidor público, e a 
Marinha do Brasil era o paraíso 
tão sonhado de carreira. Mas 
as oportunidades estavam 
aparecendo na medicina privada 
e a valorização do profissional 
por sua capacidade de trabalho 
e competência me atraiu”.
 
A escolha veio acompanhada 
de muitas renúncias. “A 
profissão exige muitos sacrifícios 
da vida pessoal. O médico tem 
uma carga horária de trabalho 
grande. Como minha atividade 
é estritamente hospitalar, 
sempre me submeti a 
esquemas de plantão e 
rotinas de unidades de 
terapia intensiva, onde, 
além de plantões noturnos, 
não há finais de semana e 
feriados. Tudo isso faz com 
que você tenha pouco 
tempo com a família e 
amigos”.
 
Com o crescimento 
profissional, 
os desafios 
se tornaram 
ainda maiores, 
já que na rotina do 
diretor estão decisões 
sobre dilemas clínicos, a 
conciliação de opiniões da 
equipe, o relacionamento 

responsabilidades do 
diretor responder a 
demandas da Assessoria 
Jurídica e da Ouvidoria.
 
Gostar de estudar e ser 
disponível são, para ele, 
ingredientes importantes 
para manter-se relevante 
no cenário médico. Mas 
isso não basta. “Quem quer 
ser médico precisa gostar de 
pessoas, de se relacionar, de 
se comunicar e entender. Na 
maioria das vezes, lidamos 
com os piores momentos 

do paciente, os de maior 
fragilidade. Quem quer ser 

médico deve ter a certeza 
que não vai parar de 
estudar, mesmo após a 
aposentadoria. O médico 

é um bicho curioso. A 
qualidade de sua assistência 

está em entregar o melhor 
tratamento e, atualmente, 
o que era verdade muda 
rapidamente, uma prática 
consagrada pode passar a ser 

danosa. Precisamos estar 
atentos o tempo inteiro”, 

destaca.

se quer ser 
médico, tenha 
certeza que não 
vai parar de estudar

AMOR E VIDA SIMPLES 
Filho do engenheiro civil 
Sérgio Murilo Domingues, um 
dos pioneiros na construção 
de Brasília e cuja obra mais 
marcante na cidade é o 
prédio do Banco Central, e 
da advogada Marise Heredia 
Domingues, Dr. Murilo tem 
na família um lugar seguro. 
Casado há dois anos com a 
advogada e economista Virley 
Bezerra, com quem soma 
quatro filhos – Pedro, Vitor, 
Carlos Henrique e André –, 
ele encontra no ambiente 
familiar a compreensão e 
apoio de que precisa para 
dar conta de suas atividades 
e responsabilidades 
profissionais.
 
“Nosso convívio é harmonioso, 
respeitoso e repleto de muito 
carinho. Aproveitamos a casa, 
nos reunimos em família, 

gostamos de ir ao cinema e 
viajar. Vivemos em uma área 
rural de Brasília, temos muito 
contato com a natureza, somos 
autossuficientes para frutas e 
temos uma pequena horta. Nos 
cercamos de facilidades em casa, 
pois é onde gostamos de estar. 
Uma brincadeira, um vinho, 
intermináveis conversas. É o 
que nos diverte. Temos uma vida 
simples e prazerosa”, resume.
 
A paternidade foi, segundo 
ele, um marco para o seu 
desenvolvimento pessoal. 
“O nascimento de meus 
filhos, Pedro e Vitor, foi 
muito marcante. Acredito 
que a paternidade promove 
esse crescimento, impõe 
responsabilidades. É um 
compromisso para o resto da 
vida. É o melhor compromisso 
que alguém pode ter”, afirma.

 
Na fotografia, encontrou 
um hobby e uma forma de 
desacelerar. “Há alguns 
anos parei para pensar no 
que já tinha feito na vida e 
me dei conta do quão rápido 
o tempo passava. Resolvi 
estudar fotografia, a profissão 
que me deu o poder que eu 
procurava – parar o tempo. 
Gosto mais da fotografia 
conceitual, mas não a encaro 
como atividade profissional. 
Gosto de imagens 
minimalistas, retratos de 
pessoas, nu e da fotografia de 
viagem”, revela o médico, 
que também é fã de rock e 
jazz, filmes de terror e ação 
e ainda encontra tempo 
para ser maratonista de 
séries de TV. 

22 Santa saúde  janeiro 2019 23Santa saúde  janeiro 2019



Resveratrol 
Vinho
e Saude

GASTRONOMIA

Dois médicos – um intensivista e uma nutróloga 
– expõem os possíveis efeitos benéficos da 
bebida para você tomar sua decisão

De tanto ser repetida, a frase já virou uma 
máxima popular, acreditada por consumidores 
e não consumidores da bebida. Mas quais 
são e como aproveitar da melhor maneira 
os tão propagados benefícios do vinho 
para o organismo? Conversamos com dois 
especialistas para entender melhor o assunto: 
o médico intensivista do Hospital Santa Lúcia 
Sul, Carlos Oliveira, e Melissa Chaves,  
médica nutróloga. 

Embora outros artigos científicos já tratassem 
do assunto antes, o ponto de partida para 
a popularização do consumo moderado de 
vinho como sendo benéfico para a saúde 
– especialmente a cardiovascular – foi o 
ano de 1991, quando apresentou-se nos 
Estados Unidos o “Paradoxo Francês”. A 
expressão marca a associação da ingestão 
da bebida a um menor número de eventos 
cardiovasculares entre os franceses, grandes 
produtores e consumidores de vinho, em 
comparação a outras populações.
Desde então, muitos estudos, sobretudo 
observacionais, surgiram em todo o mundo, 
reafirmando os benefícios do consumo 
moderado da bebida. O médico Carlos Oliveira 
é um dos entusiastas desta corrente. Ele 
ressalta que os estudos comprovam a redução 
de risco de eventos como infarto agudo do 
miocárdio e acidente vascular encefálico 
por meio de efeitos anticoagulante, anti-
inflamatório e protetor miocárdico, além de 
uma melhora no perfil lipídico (de gorduras)  
no organismo atribuídas ao vinho. 
Os efeitos são conferidos, principalmente, 
por uma substância presente na casca e 
semente da uva madura – e também em 
alimentos como o mirtilo, o amendoim e o 

chocolate amargo: o resveratrol. Seus efeitos 
no organismo podem promover melhora na 
coagulação sanguínea; proteger as células dos 
radicais livres, auxiliando a função cerebral 
e aumentando a longevidade; aumentar 
a vasodilatação – com isso, diminuindo a 
pressão arterial média –, além de melhorar 
o perfil lipídico com elevação do HDL, o 
chamado colesterol bom. “O próprio álcool 
presente no vinho promove o que chamamos 
de precondicionamento do coração, ou seja, o 
aumento da sua resistência a eventos importantes 
de estresse maiores”, salienta o especialista.
Já para a nutróloga Melissa Chaves, não há 
como confirmar com absoluta certeza os 
resultados indicados pelos estudos existentes 
porque eles são apenas observacionais,  
ou seja, feitos com o acompanhamento dos 
hábitos de vida de pessoas ao longo dos anos. 
“É possível que hajam fatores que confundam o 
resultado, como hábitos alimentares, a prática 
de exercícios físicos, entre outros. Os dados que 
temos indicam que o consumo moderado de vinho 
parece ser benéfico, mas isso está longe de ser uma 
certeza”, enfatiza.

Ainda de acordo com ela, não há outra fonte 
alimentar com quantidades significativas 
de resveratrol. “Mesmo o vinho tinto não tem 
quantidades muito elevadas da substância. Por 
isso, seu efeito benéfico parece vir da sinergia entre 
todos os seus ingredientes e não do resveratrol 
isoladamente”, pondera. “O vinho, principalmente 
o tinto, é rico em substâncias antioxidantes, como 
os polifenóis (o resveratrol é o mais conhecido), as 
antocianinas, os taninos, os flavanóis, as catequinas 
e as procianidinas. Todas elas podem ter um 
potencial benefício ao organismo”, acrescenta.

“Uma taça de vinho por
dia faz bem à saúde”
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Os países produtores de vinho são classificados em Velho Mundo (basicamente a Europa) 
e Novo Mundo (Américas do Norte e Sul e Oceania). De modo geral, os vinhos europeus 
possuem menor teor alcoólico, são mais longevos e mais adequados ao consumo com 
alimentos. Já os rótulos das Américas e Oceania tendem a ser mais encorpados, possuir 
maior teor alcoólico e são melhores se consumidos sozinhos.

França | Em Bordeaux, destacam-se as 
uvas Cabernet Sauvignon e Merlot. Na 
região da Borgonha, a tinta Pinot Noir e a 
branca Chardonnay. No Rhône, a Shiraz e 
em Champagne, as uvas Pinot Noir 
Chardonnay e Pinot Meunier.

Itália | Destaque para as uvas 
Sangiovese, Nebbiolo e Corvina, 
que ocorrem em regiões como 
Piemonte, Vêneto e Toscana.

Portugal | Para os tintos, 
as uvas Roriz (Tempranillo), 
Touriga Nacional, Baga 
Castelão e Trincadeira.

Austrália | Assim como a 
França, destaca-se na produção 
da uva Shiraz, mas com vinhos 
de estilo mais encorpado.

Nova Zelândia | Produz 
excelentes vinhos tintos a 
partir das uvas Pinot Noir e 
Cabernet Sauvignon.

Espanha | A grande uva é a 
Tempranillo e as principais 
regiões produtoras são de 
Rioja, Ribera del Duero e Toro.

EUA | Produzem praticamente 
todos os tipos de uva, sendo 
as principais a Cabernet 
Sauvignon e a Zinfandel.

Chile | As principais uvas são a 
Cabernet Sauvignon, Carmenère 
e Sauvignon Blanc.

Argentina | A emblemática uva 
Malbec, reconhecida em todo o mundo, 
é uma das mais importantes da região.

Uruguai | A aposta na uva Tannat trouxe 
destaque mundial ao país e tornou-se sua 
marca registrada no mercado de vinhos.

GASTRONOMIA

A IMPORTÂNCIA DO
CONSUMO MODERADO

Nisto, os dois profissionais de saúde 
concordam plenamente: apesar dos 
possíveis benefícios envolvidos no 
consumo de vinho, a ingestão de álcool 
não deve ser estimulada. A diretriz 
americana de orientação dietética (Dietary 
Guidelines for Americans) nem chega a 
contemplar em suas recomendações 
produtos que contenham álcool em  
sua composição. 

“Eu não recomendo o consumo do vinho para 
fins de saúde entre aqueles que ainda não 
fazem uso da bebida. Entre quem já consome 
vinho ou está começando a consumi-lo, é 
sempre importante reforçar que a ingestão 
excessiva pode acarretar doenças graves, 
como cirrose hepática, pancreatite alcoólica 
ou insuficiência cardíaca, além de despertar 
outros problemas graves, como o alcoolismo”, 
afirma Carlos Oliveira.

Mas qual a dose segura? Estima-se que 
300ml de vinho ao dia para homens e 
200ml ao dia para mulheres. Melissa 
Chaves reforça: “O primeiro cuidado é 
não começar a beber apenas pelo potencial 
benefício do vinho tinto. É possível, pela 
alimentação, ingerir antioxidantes em 
quantidade suficiente sem precisar beber. 
Então não é necessário começar a tomar 
vinho por nenhum motivo”. Para quem já 
bebe, ela recomenda: “Neste caso, o vinho 
tinto é uma opção melhor. Procure beber na 

companhia de familiares ou amigos e não mais 
do que uma ou duas taças por dia. Além disso, de 
tempos em tempos fique cerca de um mês sem 
beber para verificar se consegue. E, caso amigos 
ou familiares mencionem seu consumo de bebida 
como algo negativo, faça uma autoanálise 
sincera e tente parar”, ressalta. 
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Centro de Medicina Fetal do Santa Lúcia Sul é referência 
em alta complexidade para bebês e gestantes

AQUI TEM

vida
INTEGRAL
CUIDADO

COM A
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O nascimento de uma 
criança é um dos 
momentos mais 

importantes de qualquer 
família e a preparação para 
receber a nova vida que 
chega exige atenção especial. 
Quando a gravidez é de alto 
risco, ou nos casos em que 
alguma intercorrência pode 
prejudicar a saúde da futura 
mamãe e do bebê, contar com 
uma equipe multidisciplinar 
qualificada, atuando em uma 
infraestrutura moderna, com 
equipamentos de última 
geração e alta tecnologia 
pode fazer a diferença.

No Hospital Santa Lúcia Sul, 
as gestantes e seus bebês 
– nascidos ou não – têm à 
disposição uma das melhores 
e mais conceituadas 
assistências à saúde de todo 
o Centro-Oeste. A unidade 
hospitalar, a mais completa 
e tradicional do Distrito 
Federal, vem recebendo 
investimentos do Grupo 
Santa para ser referência  
no atendimento pediátrico de 
média e alta complexidades, 
desde o prematuro extremo 
até o recém-nascido 
que necessita de 
intervenção cirúrgica.

AQUI TEM

“A recém-inaugurada UTI 
Neonatal está equipada com 
as mais modernas incubadoras, 
ventiladores e reanimadores e 
conta com equipes experientes, 
compostas por intensivistas 
neonatais que trabalham há 
pelo menos 20 anos juntos, 
cirurgiões pediátricos que 
atuam no Hospital há muitos 
anos, além de uma equipe de 
cirurgia cardíaca de ponta 
e de profissionais médicos 
de todas as especialidades”, 
afirma a coordenadora da 
Neonatologia do Hospital 
Santa Lúcia Sul, Sandra Lins. 

“Também é importante 
ressaltar que, no último ano, 
fortalecemos o cuidado com a 
gestação, parto e nascimento. 
Instituímos novidades como 
o contato pele a pele não só 
para os bebês de parto normal, 
mas também para os de parto 
cesariana; a possibilidade de 
amamentação na primeira 
hora de vida; e ampliamos a 
presença da família dos bebês 
internados, com mais tempo 
para os pais e com a visita 
dos avós e irmãos logo após 
o nascimento”, destaca a 
coordenadora.

DIFERENCIAIS
§ Sala de cirurgia dentro da 
própria unidade

§ Cirurgião pediátrico 
disponível 24 horas

§ Novos ventiladores 
mecânicos e incubadoras 
que também operam como 
unidades de cuidado intensivo 
abertas de calor irradiante, 
agilizando o atendimento, 
reduzindo a necessidade de 
locomoção e contato com o 
paciente e minimizando o 
risco de infecções

§ Equipes especializadas 
de enfermagem, fisioterapia, 
fonoaudiologia, oftalmologia 
e psicologia

§ Maternidade com
30 leitos

§ Suporte do maior Banco 
de Leite dentro de um hospital 
privado do DF

§ Atuação integrada à 
Comissão de Controle de 
Infecções Vinculadas à Saúde

§ Aparelhos de fototerapia 
que permitem redução rápida 
da icterícia e maior conforto 

§ Exames de imagem 
realizados 24 horas, na beira 
do leito
 
§ Monitorização cerebral 
contínua dos bebês (para o 
futuro breve) Da esquerda para direita, Sheila de Figueiredo Almeida, Coordenadora de Enfermagem 

da Unidade Materno-infantil | Lucila Nagata, Coordenadora do Centro de Medicina  
Fetal e Gestação de Alto Risco | Sandra Lins, Coordenadora Médica da UTIN |  
Janaína Nessralla Sturari, Coordenadora Médica da Unidade Materno-infantil |  
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AQUI TEM

Num cenário de redução do 
número de leitos pediátricos 
em todo o país – mais de 
10 mil leitos de internação 
em pediatria clínica foram 
desativados na rede pública  
de saúde nos últimos sete 
anos, segundo a Sociedade 
Brasileira de Pediatria –, o 
Santa Lúcia Sul reafirma seu 
compromisso com a vida em 
todas as suas fases.

Na Unidade Pediátrica de Alta 
Complexidade, o atendimento 
começa pela comunicação 
contínua e permanente da 
equipe de obstetrícia com a 
equipe de neonatologistas 
para construir o atendimento 
perinatal, ou seja, entre as 
22 semanas completas de 
gravidez e os 7 dias completos 
após o nascimento.

Após conhecer os casos clínicos 
de maior complexidade e a 
programação de nascimentos, 
toda a equipe multidisciplinar 
fica a postos para acolher 
o bebê e sua família com 
um plano terapêutico 
personalizado e que poderá 
ser modificado segundo a 
necessidade de cada recém-
nascido. Todas as condutas 

seguem protocolos claros e 
definidos pela neonatologia 
mundial e atualizados 
permanentemente.

“É cada vez mais importante 
aliar os avanços terapêuticos ao 
cuidado com o indivíduo e sua 
família. Por isso, temos a presença 
de uma psicóloga todas as tardes, 
para oferecer o apoio necessário 
e direcionado às necessidades 
emocionais de cada família, e 
instituímos práticas como a hora 
do soninho para nossos bebês, 
em um ambiente lúdico e com 
o momento de terapia musical. 
O olhar suave e cuidadoso é um 
aliado da constante atualização 
técnica e tecnológica”, resume 
Sandra Lins.

COMPROMISSO 
COM A VIDA

CENTRO DE
MEDICINA FETAL

BANCO DE LEITE

A tecnologia disponível  
no Santa Lúcia Sul permite 
a realização de tratamentos 
intrauterinos de alta 
complexidade. Com o aparelho 
chamado fetoscópio é possível 
tratar, dentro da barriga da 
mulher, algumas doenças fetais 
que poderiam comprometer o 
futuro do bebê ou até mesmo 
provocar seu óbito. 

Em casos em que a mãe 
possui fator Rh negativo e 

O suporte de um banco de 
leite é um grande diferencial 
para o atendimento aos 
bebês que utilizam a UTI 
Neonatal do Hospital Santa 
Lúcia Sul porque possibilita 

o feto, fator Rh positivo – 
situações nas quais a mulher 
desenvolve anticorpos contra 
o fator Rh fetal –, é possível 
fazer transfusões sanguíneas 
intrauterinas para que estes 
bebês não sofram de anemia 
grave que, quando não tratada, 
também pode ser fatal.

“Estamos capacitados ainda para 
diagnosticar casos de malformação 
de fetos inviáveis, ou seja, que não 
sobreviveriam após o nascimento, 
e proporcionar às que desejam e 
têm direito a interrupção legal 
da gestação nestas situações”, 
revela a obstetra Lucila Nagata, 
uma das coordenadoras do 
Centro de Medicina Fetal e de 
Gestação de Alto Risco. Para 
isso, o Hospital Santa Lúcia Sul 
conta com um aparelho GE 4D 
Volusson, que gera imagens de 
altíssima resolução e é um dos 
melhores do mercado. 

“Nossa equipe é formada por dois 
médicos altamente capacitados,  
a Dra. Danielle do Brasil e o  
Dr. Marcelo Filippo. A Dra. 
Danielle ficou mais de 3 anos 
na Inglaterra trabalhando com 
o papa da Medicina Fetal, o Dr. 
Kypros Nicolaides, em um dos 
centros que mais publica e ensina 
para o mundo nesta área, o King’s 
College”, conta, orgulhosa,  
a especialista.

que a mãe amamente seu 
filho na primeira hora, ainda 
na sala de parto, e ordenhe 
o leite para oferecer em 
seguida ao seu bebê, além 
de acondicioná-lo conforme 
todas as técnicas de 
segurança.

A unidade também é o espaço 
de convivência para que as 
mães conversem mais sobre 
a amamentação e tenham 
o suporte de profissionais 

qualificados. “A amamentação 
é de vital importância para 
a melhora mais rápida dos 
bebês a partir da ingestão do 
alimento mais saudável para 
eles – o leite materno –, do 
fortalecimento do vínculo entre 
os recém-nascidos e suas mães 
e do incentivo ao aleitamento 
após a alta hospitalar”, detalha 
Sheila Almeida, enfermeira 
supervisora do Banco de Leite 
Humano do Hospital Santa 
Lúcia Sul. 
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Nos hospitais do Grupo Santa, 
100% dos pacientes internados
são submetidos à triagem 
nutricional nas primeiras 
24 horas de internação

é decisiva para a 
vida e recuperação 
de pacientes

ALIMENTE-SE BEM

O estado nutricional do 
paciente é decisivo na 
sua recuperação plena. 

Apesar disso, a desnutrição 
é tão comum em indivíduos 
internados que chega a ser a 
doença mais prevalente nos 
hospitais, segundo o médico 
especialista em Medicina 
Intensiva e Terapia de Nutrição 
Parenteral e Enteral do Hospital 
Santa Lúcia Sul, Fabiano Girade.
 
De acordo com ele, um inquérito 
brasileiro realizado em 1998 
demonstrou que quase 50% das 
pessoas internadas apresentam 
algum grau de desnutrição 
antes mesmo de irem para o 
hospital ou desenvolvem o 
problema dentro da unidade. 
Uma revisão dos números 
publicada em 2016 , incluindo 
66 pesquisas de 12 países da 
América Latina, confirmou que 
o quadro não melhorou. A maior 
parte dos estudos é brasileira 
e constatou que a desnutrição 
atinge até 60% dos pacientes 
que dão entrada em hospitais.
 

Em grande parte das vezes, 
o problema está associado 
a doenças crônicas de base, 
como o câncer, doenças 
cardiovasculares, pulmonares, 
renais e neurológicas, por 
exemplo. Além disso, ele 
pode estar relacionado ainda 
ao quadro agudo que levou 
o paciente a ser internado, 
a exemplo de politraumas, 
infecções generalizadas e 
cirurgias de grande porte, 
entre outros. Mas algo chama 
a atenção: “Apesar desta alta 
prevalência, a desnutrição 
hospitalar é a condição menos 
diagnosticada e tratada”, 
enfatiza Girade. 

Nos hospitais do Grupo Santa, 
os times de terapia nutricional 
– definida pela Anvisa como 
o conjunto de procedimentos 
terapêuticos para manutenção 
ou recuperação do estado 
nutricional do paciente – 
trabalham para identificar 
o mais rápido possível e 
restabelecer a qualidade do 
seu estado nutricional ou, ao 
menos, evitar sua deterioração 
durante a internação.
 

“A terapia nutricional deve ser 
encarada pelo paciente como 
um pilar fundamental para 
sua recuperação. Ele precisa 
compreender que o uso de 
suplementos orais, sondas ou 
dieta na veia são estratégias 
que podem reduzir o tempo de 
internação e o risco de infecções 
e aumentar suas chances de 
retornar às atividades habituais 
após a alta”, destaca o 
especialista.
 
Vários estudos demonstraram 
que pacientes desnutridos 
apresentam maior risco de 
lesões de pele por pressão, 
de infecções de ferida 
operatória e até de morte. 
“O impacto da desnutrição é tão 
fundamental que os pacientes 
desnutridos submetidos à cirurgia 
apresentam três vezes mais risco 
de complicação e cinco vezes 
mais perigo de morte do que os 
pacientes bem nutridos. Além 
disso, estudos mais recentes 
têm demonstrado o impacto 
da desnutrição em termos de 
uma pior recuperação funcional 
dos pacientes e uma qualidade 
de vida inferior após a alta 
hospitalar”, ressalta Girade.
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terapia nutricional

ALIMENTE-SE BEM

Existem dois tipos de terapia nutricional

parenteral (nutrição 
especializada administrada 
na veia)

enteral (dieta especialmente formulada 
para uso por sondas ou por via oral, 
incluindo os suplementos orais)

o pApEl DA fAmÍliA E DA EquipE DE SAÚDE 
O engajamento e 
empoderamento da família 
são fundamentais para o 
sucesso do tratamento. 
Estudos já demonstraram 
que o compartilhamento das 
informações com pacientes 
e seus familiares pode trazer 
vários benefícios, como a 
diminuição da ansiedade, 
confusão e agitação; diminuição 
do tempo de permanência 
na UTI; sensação de maior 
segurança e aumento da 

satisfação por parte do 
paciente; e redução do 
estresse da família.
 
Além disso, a terapia 
nutricional só será efetiva com 
a participação interdisciplinar 
de diversos profissionais de 
saúde. “Nos hospitais do Grupo 
Santa, as equipes de terapia 
nutricional incluem médicos, 
nutricionistas, enfermeiros e 
farmacêuticos. Apesar de não ser 
exigido pela legislação brasileira, 

nossa equipe ainda inseriu 
duas novas áreas fundamentais 
para o sucesso da terapia 
nutricional: a Fonoaudiologia 
e a Fisioterapia. Também 
participamos da campanha Diga 
Não à Desnutrição, promovida 
pela Sociedade Brasileira de 
Nutrição Parenteral e Enteral 
(BRASPEN), com onze passos 
importantes para o paciente 
durante a internação”, explica 
o especialista, que também 
é membro da diretoria 
executiva da BRASPEN. 

A depender do quadro clínico de cada paciente, o médico pode indicar um dos dois 
tipos de nutrição ou associá-los. Para identificar um quadro de desnutrição, são 
avaliadas questões como perda de peso recente, mudança da forma e quantidade da 
alimentação e índice de massa corporal (IMC). No acompanhamento do paciente, 
alguns passos são essenciais:

• Determinar o risco 
nutricional do paciente

• Estabelecer as suas 
necessidades calóricas  
e proteicas

• Determinar a perda e 
acompanhar o peso a 
cada 7 dias

• Minimizar o jejum 
antes de exames e 
procedimentos

• Monitorar a ingestão 
real a cada refeição

• Avaliar a massa e  
função musculares

• Implementar protocolos 
e indicadores de 
qualidade

• Acolher e engajar 
paciente e familiares 
no tratamento
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DifErEnciAiS  
Dos hospitais

Cada unidade hospitalar 
possui uma Equipe 
Multiprofissional de 
Terapia Nutricional (EMTN) 
integrada a praticamente 
todas as áreas para realizar 
a triagem e avaliação 
nutricional, tratamento 
e acompanhamento de 
pacientes internados 
nas mais diversas 
especialidades, 
como Clínica Médica, 
Oncologia, Neurologia, 
Gastroenterologia e 
Cardiologia, incluindo 
UTIs e as especialidades 
cirúrgicas.
 

Estudos demonstram que, 
quando não há monitoramento 
por uma EMTN, a avaliação 
nutricional é feita em 3% a 7% 
dos pacientes hospitalizados. 
Já na presença desta equipe, 
ela ocorre em 37% a 68% 
dos doentes. “Todavia, nos 
hospitais do Grupo Santa, 100% 
dos pacientes internados são 
submetidos a uma triagem 
nutricional dentro das primeiras 
24 horas de internação e 100% 
dos pacientes com risco nutricional 
são submetidos a uma avaliação 
nutricional completa”, enfatiza 
Fabiano Girade.

Nos hospitais do Grupo Santa, 
a abordagem multidisciplinar 
do Instituto Brasiliense 
de Nutrologia (Ibranutro) 
promove a integração total 
entre as áreas de Nutrologia, 
Nutrição Clínica, Enfermagem, 
Farmácia, Fonoaudiologia 
e Fisioterapia. O trabalho 
conjunto de especialistas 
com formações distintas 
permite integrar, harmonizar 
e complementar os 
conhecimentos e habilidades 
dos membros da equipe para 
que identifiquem, intervenham 
e acompanhem o tratamento 
dos distúrbios nutricionais.
 

o quE AcontEcE 
ApÓS A AltA
Para uma adequada 
recuperação no ambiente 
doméstico, o paciente deve 
seguir rigorosamente as 
orientações relacionadas à 
terapia nutricional fornecidas 
durante o planejamento 
de sua alta, bem como as 
indicações sobre como 
montar um prato saudável, 
como escolher carboidratos, 
proteínas e gorduras 
saudáveis, como cozinhar e 
preparar os alimentos.
 

A continuidade da terapia 
nutricional em casa é 
individualizada e depende 
das características de 
cada paciente, de suas 
comorbidades e de seu 
status nutricional no 
momento da alta. Além 
disso, é fundamental 
manter o acompanhamento 
ambulatorial nutricional 
para que eventuais ajustes 
sejam realizados sempre 
que necessário. 
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Cartão Black

Ala Premium 
Espaços modernos, hotelaria hospitalar diferenciada, serviço de apoio 
com concierge 24h e acesso ao lounge exclusivo. Tudo pensado para 
prestar a melhor assistência e proporcionar momentos de conforto.



ENTREVISTA

Qualidade e 
segurança: 
conceitos 
inegociáveis 
na assistência 
à saúde
 
Diretor corporativo de Qualidade e 
Práticas Assistenciais desde 2017, o 
médico especialista em Terapia Intensiva, 
Carlos Álvaro, é responsável pelos 
processos de qualidade e segurança no 
atendimento a pacientes realizado pelos 
hospitais do Grupo Santa – Santa Lúcia 
Sul, Santa Lúcia Norte e Maria Auxiliadora. 
Na entrevista que segue, ele conta como 
essas duas áreas precisam funcionar 
de forma integrada para melhorar a 
assistência à saúde e como o Grupo Santa 
tem avançado neste sentido.

ENTREVISTA
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Um paciente internado na 
UTI, por exemplo, encontra-
se fragilizado por diversas 
situações: sua doença, 
afastamento da família, novas 
rotinas (banho no leito, por 
exemplo), alarmes sonoros 
dos equipamentos, presenciar 
situações de maior gravidade 
com outros pacientes etc. 
Garantir que ele receba alta é 
tão importante quanto evitar 
que ele sofra alguma queda ou 
trauma emocional, que tenha 
suas solicitações pessoais 
oportunamente atendidas, 
o sono noturno preservado e 
alimentação que o satisfaça. 

Como podemos definir os 
conceitos de qualidade e 
segurança em hospitais?

Segurança e qualidade no 
setor saúde representam 
conceitos interdependentes 
e inegociáveis em qualquer 
projeto de melhoria de 
estruturas, processos ou 
resultados. Tendo como 
pressuposto o conceito de 
“cuidado centrado no paciente”, 
a busca por melhorias que 
garantam mais segurança em 
todas as áreas relacionadas 
ao cuidar implica maior 
qualidade na assistência. Por 
consequência, a prestação de 
um serviço comprometido  
com a qualidade garante  
mais segurança.

Pela sua natureza e 
abrangência, os hospitais são 
as empresas mais complexas 
do mercado. Além da 
expectativa da recuperação da 
saúde por parte de pacientes 
e familiares, o período de 
internação é cercado de 
outros aspectos que podem 
tornar a experiência negativa 
e traumática, ainda que o 
tratamento propriamente  
dito tenha sido exitoso.

ENTREVISTA

A gestão de risco com foco 
em qualidade e segurança 
não pode mais ser entendida 
como uma opção no mercado 
da saúde; ela é uma estratégia 
de sobrevivência. Desde 
1999, com a publicação, 
pelo Instituto de Medicina 
dos Estados Unidos, do livro 
“To Err is Human: Building a 
Safer Health Care System”, os 
desafios relacionados às falhas 
existentes nos sistemas de 
saúde públicos e privados têm 
sido objeto de preocupação 
de gestores, empresários, 
pacientes e familiares. Por 
mais diversos que sejam 
os olhares e as motivações 
desses segmentos, a proposta 
comum consiste em otimizar 

segurança e 
qualidade no 
setor saúde 
representam 

conceitos 
interdependentes 

e inegociáveis 
em qualquer 
projeto de 
melhoria de 
estruturas, 

processos ou 
resultados resultados econômico-

financeiros, aliando a busca  
da excelência assistencial 
ao uso racional do recurso, 
reduzindo desperdícios, 
retrabalhos e combatendo 
achismos e amadorismos.

Sabemos da relação direta 
existente entre os chamados 
“eventos adversos” (queda, 
perda de uma sonda para a 
alimentação, por exemplo) 
e a morbimortalidade 
(possibilidade de adoecer mais 
ou de morrer), assim como é 
também inegável a relação do 
custo cada vez mais elevado 
da saúde e a inviabilidade do 
modelo atual de remuneração. 
Quanto maior o tempo de 

permanência de um paciente, 
maior será o custo financeiro – 
para ele próprio (pelo período 
afastado de seu trabalho 
e pelos convênios com 
coparticipação, por exemplo), 
para o hospital (que usa os 
recursos, mas não recebe 
esses repasse prontamente) e 
para os convênios (que pagam 
pelo serviço). Assim, a melhor 
forma de conseguir o melhor 
proveito do recurso é garantir 
a oferta de serviços que 
estejam comprometidos com 
excelência da assistência. 

Vale citar algumas situações 
que aumentam o desafio 
atual de promover “segurança 
e qualidade”: a tirania das 

novas tecnologias em saúde 
atreladas à desvalorização 
do método clínico (consultas 
mais “rápidas”, solicitação 
menos criteriosa de exames 
complementares), a 
popularização “distorcida 
e banalizadora” do 
conhecimento médico 
(Internet, programas 
televisivos) , o 
empoderamento técnico 
e jurídico da comunidade 
leiga (contribuindo com 
uma medicina cada vez mais 
“defensiva”) e a ambígua 
instrumentalidade das 
redes sociais (salvando e 
denunciando, colaborando 
e exigindo, agregando e 
intimidando).
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Enfim, qualidade técnico-
profissional, equipamentos, 
acomodações, cardápios, 
enxoval, hotelaria, 
acessibilidade, prontidão, 
empatia, disponibilidade. 
Construir um cenário que 
favoreça a recuperação 
com o menor dano possível, 
propiciando espaços e vivências 
que assegurem as boas 
lembranças deve ser motivo 
de preocupação de todos os 
envolvidos nos processos 
de melhoria. O atendimento 
em saúde e o compromisso 
com qualidade e segurança 
proporcionam isso.

Como o Grupo Santa investe 
no aumento da qualidade e 
segurança de seus pacientes e 
profissionais?

Os hospitais do Grupo Santa 
são referência e possuem 
tradição de excelentes 
resultados assistenciais,  
com corpo clínico capacitado, 
parque tecnológico moderno  
e infraestrutura ampla.  
Nos últimos anos, eles  
vêm sofrendo ampliações  
e reformas, consolidando  
a nossa rede como uma das 
maiores e mais distintas  
do Distrito Federal e  
Centro-Oeste. 

Destaco a aquisição do 
módulo de segurança do 
EPIMED, que permite ao 
escritório de qualidade 
gerenciar as notificações, 
tão importantes em 
qualquer processo de 
melhoria. Não é simples e 
rápida a transição entre a 
cultura punitiva, centrada 
na responsabilização 
da pessoa, e a cultura 
de valor, voltada para a 
identificação do erro como 
uma oportunidade de 
melhoria. As notificações 
estão entre as ferramentas 
mais legítimas e efetivas 
da evidenciação de 
melhorias e dos gargalos 
que desaceleram ou 
comprometem essas 
melhorias. Desestimular 
por qualquer motivo 
a prática do registro 
dos eventos adversos 
representa um retrocesso. 
É papel de cada gestor 
esclarecer a proposta 
que está por trás das 
notificações, apoiando 
a prática, esclarecendo 
dúvidas e cobrando as 
tratativas que reduzirão  
o risco da recorrência.

ENTREVISTA
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Quais são as principais 
frentes de trabalho neste 
sentido? Que diferenciais 
o Santa Lúcia oferece aos 
pacientes? 

Alguns projetos e 
investimentos podem 
ilustrar esse compromisso:

1. Time Zero nas unidades 
de internação: busca de 
excelência assistencial 
com base na integração 
multi e transdisciplinar, 
com realização de rounds 
diários, elaboração de 
plano e projeto terapêutico 
e compromisso com 
o gerenciamento de 
indicadores assistenciais. 
Inicialmente implantado 
como projeto piloto para 
população geriátrica, hoje 
estende-se para outras 
unidades de internação.

2. Projeto de Assistência 
Integral ao Idoso 60+: 
possuímos um programa 
de atendimento ao idoso, 
conduzido por médicos 
geriatras e equipe 
multiprofissional. Em franca 
transição epidemiológica, 
com um número cada 
vez maior de idosos 
sendo hospitalizados, 

representa um projeto 
estratégico em que é 
oferecida uma assistência 
diferenciada, considerando 
as peculiaridades 
e fragilidades que 
caracterizam esta 
população.

3. Assistência integral ao 
paciente grave em todas as 
faixas etárias: dispomos 
de Emergência Adulta 
e Infantil, Unidade de 
Terapia Intensiva Adulto 
(UTI), Pediátrica (UTIP) 
e Neonatal (UTIN) como 
um diferencial para toda 
região, que possui carência 
de leitos para pacientes 
graves, particularmente 
pediátrico e neonatal. 

4. Tecnologias inovadoras:
• Sistema Trilogy 
aparelho de radioterapia 
de alta tecnologia, com 
fornecimento simultâneo de 
imagem da área irradiada e 
proximidades, permitindo 
sessões com maior rapidez 
e precisão, preservando 
áreas que estejam sadias; 
• GE Innova Biplane 
aparelho utilizado pelo 
serviço de hemodinâmica 
para tratamento de 
infartos, derrames e outras 

doenças vasculares que permite 
uma maior qualidade da imagem, 
com uso de menor radiação e 
menos contraste. Poucos serviços 
no Brasil atualmente possuem 
este equipamento;
• Sherlock 3CG Site RITEi8 
moderno aparelho de 
ultrassonografia que permite 
colocação de cateteres para 

nosso serviço 
de hemodinâmica 

contempla 
assistência 
integrada e 

multiprofissional 
24 horas

a infusão de medicamentos 
de maneira menos invasiva 
e segura, possibilitando 
localização do vaso, 
acompanhamento do trajeto 
do cateter e conformação da 
sua localização ao final do 
procedimento. 

5. Hemodinâmica: nosso serviço 
de hemodinâmica contempla 
assistência integrada e 
multiprofissional 24 horas para 
doenças coronarianas (infarto), 
neurológicas (AVC) e vasculares 
(embolias e tromboses). Possui 
a tecnologia GE Innova Biplane 
(explicada acima).

6. Atendimento ao AVC: 
temos atualmente a maior 
casuística nacional em 
realização de trombólise 
(“desmanchar o coágulo”) e 
trombectomia (“retirada do 
coágulo”) para acidentes 
vasculares isquêmicos, 
com excelentes resultados. 
Dispomos de uma equipe 
multiprofissional composta por 
neurologistas, neurocirurgiões, 
neurorradiologistas, 
anestesistas e enfermeiros 
hemodinamicistas com 
excelente e renomada 
qualificação técnica, agregada 
a uma ampla experiência no 
atendimento ao paciente 
vítima de AVC.

7. Centro de Oncologia 
integrado aos serviços 
do Hospital: oferecemos 
ao paciente oncológico 
todas as instâncias 
assistenciais necessárias ao 
diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento, dentro 
da mesma estrutura física. 
Equipe multidisciplinar 
com especialização em 
atendimento oncológico, 
oncologistas clínicos com 
áreas de atuação em tumores 
específicos e departamento 
de cirurgia oncológica 
consolidado.
 
8. Prontuário eletrônico 
integrado (sistema MVaPEP): 
prontuário eletrônico 
moderno, garantindo 
uma maior segurança da 
informação, integração com 
todos os setores do Hospital 
(laudos da radiologia, 
resultados de exames do 
laboratório, relatórios 
cirúrgicos, registro de todos 
os profissionais da assistência 
etc.) e registro de todas 
as internações anteriores, 
facilitando a busca de 
informações referentes ao 
histórico do paciente para a 
tomada de decisões. 
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Que papel tem a 
acreditação dos serviços 
neste cenário?

As iniciativas de 
acreditação/certificação são 
instrumentais e estratégicas 
nesse cenário. Representam 
uma oportunidade 
de sistematização de 
melhorias com intervenções 
centradas no uso racional da 
estrutura, no alinhamento 
dos processos e na busca 
do comprometimento 
profissional. Nesse 
caminhar, estruturas são 
levantadas e expandidas, 
processos são desenhados 
e implantados, profissionais 
são conscientizados e 
capacitados. Porém, 
estrutura sem processo 
é só tijolo; processo 
sem profissional é 
burocracia; profissional 
sem comprometimento 
é estagnação. Um não 
prescinde o outro: todos 
possuem seu espaço e 
relevância.

As propostas de acreditação 
possibilitam, mas não 
viabilizam, toda essa 
mudança. Seja de escopo 
nacional ou internacional, 
qualquer modelo de 

acreditação/certificação 
adotada dependerá do 
envolvimento intencional de 
todas as instâncias de decisão, 
de se identificar espaços 
potenciais de transformação, 
de motivar os colaboradores à 
uma participação sustentável. 
Neste sentido, a Diretoria 
de Práticas Assistenciais 
se propõe, entre outras 
atribuições, a contribuir com 
a viabilidade, implementação 
e sustentabilidade deste 
modelo.

Quais as acreditações que 
temos e quais estamos 
trabalhando para conquistar 
e/ou renovar e como 
elas melhoram a oferta 
dos nossos serviços e o 
atendimento aos pacientes?

O Hospital Santa Lúcia Sul é 
certificado pela Organização 
Nacional de Acreditação 
(ONA) na modalidade 
Acreditado Pleno (ONA3), 
cujo princípio exigido para 
este reconhecimento é o 
de Excelência em Gestão. 
Previamente contemplado 
com outras duas certificações 
– Acreditado (ONA 1) e 
Acreditado Pleno (ONA2), 
respectivamente garantindo 
segurança nos processos e 

gestão integrada –, este selo 
evidencia sua maturidade 
corporativa e institucional, 
incluindo aspectos estruturais 
e assistenciais.

O Hospital Maria Auxiliadora 
e o Hospital Santa Lúcia Norte 
passaram por mudanças 
estruturais importantes nos 
últimos anos, com ampliação 
dos centros cirúrgicos 
(amplos, modernos e com 
salas inteligentes), Sala 
Vermelha (triagem, sala de 
parada cardiorrespiratória, 
atendimento obstétrico e 
pediátrico), UTI (amplas, 
leitos individualizados, luz 
natural, perfilizados por 
patologias) e melhorias 
em outros setores de apoio 
com laboratório, radiologia 
e endoscopia. Estamos 
em processo da primeira 
acreditação nesses hospitais, 
já iniciando pelo modelo 
canadense, por entendermos 
que temos condições 
de alcançar certificação 
internacional.

Visando a padronização da 
marca Santa Lúcia, em 2017 
o antigo Hospital Prontonorte 
passou a se chamar Santa 
Lúcia Norte, como uma 
iniciativa corporativa 

desde agosto de 2017, quando 
assumimos a diretoria de 

Práticas assistenciais, todo 
nosso esforço tem sido 

direcionado ao preparo dos 
hospitais do Grupo santa para 

a acreditação internacional 
Canadense - qmentun 

estratégica que pretende 
padronizar todos os processos 
de excelência e credibilidade já 
consagrados no Hospital Santa 
Lúcia (agora chamado de Santa 
Lúcia Sul) às demais unidades 
do Grupo. Será estendido 
brevemente ao Hospital Maria 
Auxiliadora. 

Desde agosto de 2017, quando 
assumimos a Diretoria de 
Práticas Assistenciais, todo  
nosso esforço tem sido 
direcionado ao preparo dos 
hospitais do Grupo Santa 
(Hospital Santa Lúcia Norte, 
Hospital Maria Auxiliadora e 
Hospital Santa Lúcia Sul) para 
a Acreditação Internacional 
Canadense (Qmentun), 
auxiliando in loco o trabalho 
conduzido pelo Instituto Qualisa 
de Gestão (IQG), instituição 
acreditadora credenciada (IAC) 
contratada para nos oferecer seu 
Programa de Acreditação.

Tendo como pilares a governança 
clínica, a medicina baseada em 
evidências e o compromisso 
com uma menor sobrecarga 
dos colaboradores, o modelo 
canadense de acreditação 
representa uma proposta 
moderna, que exige envolvimento 
da alta administração, da média 
gerência e das bases, conciliando 

demandas administrativas e 
assistenciais tanto em setores 
considerados estratégicos  
como em setores de apoio.

Como o cuidado centrado 
no paciente transforma a 
gestão da qualidade e da 
segurança no ambiente 
hospitalar?

O cuidado centrado no 
paciente precisa extrapolar 
o reducionismo do sucesso 
centrado na evitação da 
morte. A proposta é evitar 
o dano. Possibilitar que o 
usuário dos nossos serviços 
retorne para sua vida após a 
alta em uma condição pelo 
menos próxima ou, quem 
sabe, melhor do que aquela 
em que entrou, sem limitações 
físicas, emocionais e laborais, 

com boas lembranças, bons 
sentimentos e gratidão pela 
experiência vivida.
Os processos em torno das 
acreditações oportunizam 
espaços de melhorias que 
privilegiam segurança e 
qualidade aos que a eles 
se submetem, visando, em 
última análise, o paciente. 
Se o que se entrega como 
valor e resultado não 
parece evidenciar que os 
indicadores assistenciais 
estão no centro de todos as 
oportunidades de melhoria, 
seguramente precisamos 
rever as prioridades 
e redesenhar nossas 
estratégias. É isso o que 
temos feito e é isso o  
que desejamos fazer.  

ENTREVISTA
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ARTIGO

Envelhecimento e morte estão no centro da 
discussão de Mortais: Nós, a Medicina e 
o que Realmente Importa no Final (Being 

Mortal: Illness, Medicine and What Matters in 
the End, no original em inglês), obra de Atul 
Gawande, médico e professor do Departamento 
de Saúde Pública e Administração da Harvard 
School of Public Health e do Departamento 
de Cirurgia da Harvard Medical School 
(Universidade de Harvard, Estados Unidos). 
Diante da constatação de que o avanço 
científico na área médica alterou de forma 
profunda a vida humana, possibilitando um 
aumento no tempo e na qualidade de vida, 
o autor se debruça sobre a experiência da 
mortalidade, refletindo sobre o processo de 
envelhecimento e questionando o próprio 
papel da medicina com relação à finitude. Para 
tanto, divide o livro em oito capítulos bastante 
emblemáticos, além da introdução e do epílogo.

O primeiro capítulo, O Ser Independente, 
destaca o medo dos idosos de perder a 
autonomia e passar a depender do outro, 
seja família ou instituição. Como garantir a 
independência diante da prolongação da vida? 
Afinal, afirma o autor, as doenças sérias e 

limitações são inerentes ao avanço da idade. 
O que fazer quando elas se manifestarem? 
É essa questão que ele procura responder 
ao longo da obra, utilizando exemplos de 
familiares e pacientes que, mais cedo ou  
mais tarde, não conseguem manter  
a independência.

Ao contrário do que ocorria em outras épocas, 
o avanço médico-científico hoje consegue 
adiar a morte. Mas até a morte chegar, 
prossegue Gawande, os cuidados médicos  
são fundamentais para definir se o 
percurso final será brusco ou gradual, bem 
como se será ou não possível manter as 
capacidades caras ao indivíduo por mais 
tempo. Geralmente, as pessoas se adaptam 
ao declínio corporal e às mudanças que o 
envelhecimento impõe, até que um fato 
específico — uma queda, por exemplo 
— indica que as coisas se modificaram e 
precisam ser transformadas. Nesse sentido, o 
segundo capítulo, Caindo aos Pedaços, reflete 
não só a decrepitude e o temor da morte, mas 
também os impactos dessa transformação no 
sentido construído ao longo da vida.

Uma visão sob a ótica do livro Mortais, de Atul Gawande | por Elber Rocha Barbosa Junior, 
médico nefrologista e intensivista do Hospital Santa Lúcia Sul

relação médico-paciente, 

dilemas na assistência e 
cuidado no final da vida
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Eles lutam para viver, mas como perceber e 
aceitar que a luta se tornou inócua? É aqui que 
o autor situa os serviços de cuidados paliativos 
como possibilidade de garantir um final de 
vida com maior qualidade e menos sofrimento, 
de propiciar uma boa morte, digna em nossos 
tempos, com todo esse aparato tecnológico. Os 
moribundos geralmente precisam de auxílio de 
profissionais dispostos a estabelecer conversas 
difíceis que ajudem a fazer escolhas e se 
preparar para os momentos finais.

Em seguida, o capítulo sétimo, Conversas 
Difíceis, aponta justamente para uma fase 
transitória em que há crescente rejeição da 
“versão institucionalizada”, sem que haja ainda 
uma nova concepção de envelhecimento 
e morte. Não obstante, Gawande alerta 
para a dificuldade desse processo, posto 
que exige o questionamento de um sistema 
perito hegemônico, com alta competência 
técnica, e o desenvolvimento de uma nova 
leitura do morrer, que objetiva preservar o 
sentido da vida, bem como as prioridades 
individuais. Mediante conversas difíceis com os 
profissionais da área de saúde, o paciente pode 
ganhar em tempo e bem-estar.

É preciso Coragem para reconhecer o que traz 
esperança e o que causa medo e para decidir 
o que é mais importante. No último capítulo, 
a coragem é central, pois permite reconhecer 
que não há controle do final da vida, mas 
também não há impotência total. Existe espaço 
para ação, para moldar histórias e manter o 
sentido da vida. Embora o tempo seja curto, 
existe vida, relações, possibilidades. É isso 
que os profissionais de saúde que atendem 
idosos e doentes terminais precisam perceber 
e reconhecer: segurança e um tempo de vida 
maior não são as únicas prioridades. Por fim, 
precisam reconhecer que nem sempre podem 
propiciar a cura, mas podem trazer alívio e, 
algumas vezes, conforto.

A morte precisa deixar de ser pouco comentada 
e nomeada, pois é inerente à vida. O “processo 
de morrer”, tão comum em outros períodos 
da história, no sentido de as pessoas se 
prepararem para a morte, compartilharem suas 
lembranças e sentimentos, despedirem-se 
dos entes queridos e fazerem as pazes com 
Deus, deve ser retomado, sugere o autor. Por 
mais terrível que a morte seja, o final da vida 
pode ser menos traumático e sofrido para o 
moribundo e sua família se houver tempo e 
oportunidade de se preparar para ela. Mas isso 
depende de escolhas e conversas difíceis, bem 
como da aceitação de que somos mortais. 

ARTIGO

No terceiro capítulo, Dependência, o medo 
dos acontecimentos que precedem a morte 
é discutido com bastante sensibilidade: 
as perdas (de audição, memória, estilo de 
vida, amigos e familiares), as limitações e a 
dependência. As casas de repousos e os asilos 
(comuns em nosso país) se tornam destinos 
de muitos idosos nesta fase. As primeiras, 
juntamente com as moradias assistidas, 
oferecem diferentes opções de residência e 
cuidado que variam de acordo com a vontade e 
a condição do cliente/paciente, possibilitando 
assistência integral ou parcial. Todavia, não 
conseguem evitar sofrimentos causados por 
perdas, reais ou simbólicas, que a própria 
mudança para elas promove.

Em que pesem as dificuldades de 
sobrevivência na vida moderna, a família ainda 
é a principal cuidadora dos idosos. Mas, para 
um número que cresce significativamente, 
as instituições, as residências para idosos, 
são inevitáveis. Essa é a discussão que 
permeia o capítulo quarto, Assistência, que 
atenta para “uma existência institucional”, 
com regras, normas de controle e supervisão. 
Uma existência “segura”, mas comumente 
desprovida de sentidos. Será,  questiona o 
autor, que realmente precisa ser assim?

O quinto capítulo, Uma Vida Melhor, aborda 
a dificuldade dos profissionais da área 
médica, preparados científica e tecnicamente 
para reparar a saúde e manter a vida, em 
compreender e respeitar as vontades e 
necessidades dos pacientes. Apesar disso, são 
eles que definem a forma como são vividos 
os últimos dias. Rever posicionamentos e 
pensar em espaços onde o término da vida 
pode ser experienciado com escolhas, relações 
familiares e/ou sociais e relativo bem-estar é 
fundamental, de acordo com Gawande. Afinal, 
não se pode esquecer que o medo da doença e 
da velhice é também o medo da dependência 
e do isolamento, da morte real e da simbólica. 
Para a maioria dos mortais, a longevidade só 
tem sentido se acompanhada de um mínimo 
de qualidade de vida, de possibilidades de 
escolhas e da manutenção da identidade.

Quando o impulso dos profissionais da área 
médica de resolver e controlar a doença 
deve ser combatido? Pergunta Gawande em 
Desapegar-se, o sexto capítulo. Doentes 
graves têm outras prioridades, além do 
prolongamento da vida: evitar/controlar o 
sofrimento, estar consciente, relacionar-se 
com entes queridos, não ser um fardo, um peso 
para os outros e sentir-se bem e completo. 
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arteSanta Lúcia investe para disseminar o hábito 
da leitura com a exposição Eu, Leitor

O PODER
DA PALAVRA
TRATADA
COMO

CULTURA

Apresentar o universo da 
literatura a um público 
amplo e, geralmente, 

pouco habituado à leitura, 
criando recursos diversificados 
de informação e interação 
artística para sensibilizar e 
envolver as pessoas com a  
arte literária, remetendo-as 
a um grande número de 
referências de autores e obras 
clássicas de diversos tempos 
e culturas. Este foi o desejo 
que mobilizou o Santa Lúcia, 
o mais antigo e tradicional 
hospital da rede privada 
em Brasília, a patrocinar a 
exposição Eu, Leitor, uma 
grande mostra cultural e 
educativa que, durante 
quase dois meses, levou à 
Biblioteca Nacional cerca 
de 17 mil pessoas – destas, 
7.500 eram estudantes de 
escolas do Distrito Federal e 
entorno – para conhecer mais 
sobre a história da escrita e da 
literatura mundiais.

O projeto foi coordenado 
pelo escritor e curador, 
doutor e mestre em Teoria 
da Literatura pela UnB, Luiz 
Carreira, e reuniu o trabalho 
de diversos artistas para dar à 
literatura, ao texto escrito, o 
seu merecido reconhecimento. 
Mas não apenas para 
incentivar o hábito de ler. 
“Não se tratava apenas de uma 
reunião de obras. Era preciso 
pensar um roteiro capaz de 
contar uma história que fizesse 
sentido para o visitante. Por isso, 
criamos um percurso que era, ele 
mesmo, uma metáfora do ato de 
ler. Apresentamos a maravilha do 
que está na literatura traduzida 
em outras linguagens, mas 
sempre deixando sugerido que 
nos livros há algo mais”, explica.
Iniciada com a cronologia 
do surgimento das palavras 
e das principais obras 
literárias de todos os tempos, 
a exposição conduzia cada 
visitante por painéis, obras 
de arte e instalações. Assim 

como os livros têm uma 
ordem – lê-se da esquerda 
para a direita, de cima para 
baixo –, a exposição fez um 
caminho que começava com 
um mapa, onde dois grandes 
corredores ilustravam, numa 
linha do tempo, a história 
da escrita e da literatura. 
Depois de ver esse mapa, 
os visitantes entravam no 
território das palavras. A partir 
daí a literatura deixava de ser 
uma informação para se fazer 
experiência. 

“O visitante entrava em 
contato com obras capazes 
de remeter à relação entre 
a literatura e os sentidos, 
a literatura e a memória, a 
imaginação. As pessoas que 
visitaram a exposição ficaram 
muito bem impressionadas com 
as informações disponíveis, 
emocionaram-se com as 
experiências artísticas e saíram 
com uma compreensão excelente 
do conjunto da obra e, em geral, 
com a curiosidade despertada 
para a literatura”, avalia  
Luiz Carreira.
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O patrocínio à exposição Eu, Leitor 
faz parte de um ambicioso projeto de 
responsabilidade sociocultural do Grupo 
Santa para atender, de forma ainda mais 
ampla, a comunidade. A iniciativa já 
financiou eventos culturais como o grupo 
de cultura popular Seu Estrelo, muito 
tradicional em Brasília, e o Mercado 
Mundi, evento com foco na disseminação 
da alimentação saudável e sustentável. 
“O patrocinador é um agente cultural decisivo 
e a boa vontade do Grupo Santa em contribuir 
com esse processo é inspiradora”, conclui 
Luiz Carreira. 

culturA Ao 
aLCaNCe de 
toDoS 

CULTURA

Batizado de “O Livro da Minha Vida”, um ciclo 
de conferências com renomados escritores 
brasileiros e de outros países movimentou 
a exposição. Na atividade, cuja capacidade 
máxima de público foi alcançada todos os 
dias, os autores falaram dos livros 
de suas vidas e da importância da leitura 
em suas formações pessoais. Nomes como 
Cristóvão Tezza, Rodrigo Gurgel, Ana 
Miranda, Caetano Galindo, Martin Vasques 
da Cunha, Eucanaã Ferraz, João Pereira 
Coutinho (Portugal), Vladimir Carvalho, 
Lucília Garcez, Gisele Fróes e Rodrigo 
Lacerda fizeram parte da programação. 

A exposição provocou a curiosidade dos 
visitantes em relação ao universo da 
literatura. “Desde o começo, queríamos que 
o público tivesse uma forte impressão do poder 
comunicativo e expressivo da arte da palavra 
escrita e que se maravilhasse com a quantidade 
e diversidade de autores e obras disponíveis 
na tradição literária”, reflete o curador, ao 
revelar planos de levar a exposição a outros 
lugares. “Recebemos um convite da Fundação 
Joaquim Nabuco para levá-la a Recife, e outras 
possibilidades estão em análise”, revela.

A biblioteca elementar
Alberto Mussa

Este romance policial, 
que se passa no século 
XVIII, conclui a brilhante 
série escrita por Mussa, 
intitulada Compêndio 
mítico do Rio de Janeiro. 
Texto que tem o sabor das 
melhores narrativas orais, 
numa obra de grande 
inteligência.

As últimas testemunhas
Svetlana Aleksiévitch

A autora entrevistou 
várias pessoas que 
viveram sua infância 
durante a Segunda Guerra 
Mundial e nos dá uma 
coleção emocionante e 
profunda de relatos dos 
horrores da guerra do 
ponto de vista mais frágil 
da sociedade: as crianças.

Regras da vida cotidiana
Louis Lavelle

Um dos maiores filósofos 
do século XX, Lavelle 
pratica aquela filosofia 
verdadeira, que nos ajuda 
a compreender a vida. 
Fundamental porque não 
está preocupado em criar 
sistemas acadêmicos, mas 
em alimentar o espírito de 
quem quer conhecimento.

LER Em voz aLTa
Equívoco hoje comum é querer que as crianças desenvolvam 

logo o chamado espírito crítico assim que começam a ler. 

Essa pressa é um erro técnico e um erro ideológico. Técnico 
porque criticar e ter opinião são procedimentos posteriores 
a entender o texto. É um erro ideológico porque, ao pedir 
que uma criança dê opiniões e faça críticas, o mais comum é 

que o professor a induza a concordar com o seu próprio ponto 
de vista, da opinião geral ou o do MEC. O que nasce cheio  

de boas intenções rapidamente se converte em alinhamento  
e obediência. Até o gosto pela leitura está assim ameaçado. 

O que fazer, então? Duas ações simples são muito poderosas: perguntar à criança o que o texto 
diz, não só o que ela acha, e exercitar a leitura em voz alta. Ao tentar resgatar o que fala o 
texto, ela exercita a compreensão. Ao ler em voz alta, aguça sua percepção para a voz do texto, 
com seu ritmo, sua entonação e sua intenção. 
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o quE É 
criAtiviDADE 
(e COMO deseNvOLvÊ-La)? 

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

O que é criatividade? 
Empresários, 
empreendedores, artistas, 
atletas, enfim, todos 
valorizam a criatividade e 
quase todos querem ser 
criativos. Mas o que é isso?

É muito comum confundir 
criatividade com imaginação e 
uma espécie de talento que já 
vem pronto. “Fulano é criativo 
à beça! Pensa cada coisa!”. 
Assim, a criatividade parece 
uma capacidade de pensar, 
imaginar, ter ideias, inventar 
coisas. Há algo de verdade 
nisso, mas não toda. 

Ser criativo não é imaginar 
muito. A criatividade 
implica uma capacidade de 
transformar essa imaginação 
em algo que possa ser 
comunicado, que faça 
diferença para o outro, que 
possa ultrapassar o universo 
subjetivo de quem cria. Uma 
pessoa que imagina muito 
e não transforma nada, que 

não comunica nada, é só 
uma pessoa imaginativa. 
Geralmente ligamos a 
criatividade às artes. 

O artista é aquele que faz 
alguma coisa, o artifício, a 
obra. Ninguém é sapateiro 
porque fica só a imaginar 
sapatos, nem Mozart foi 
Mozart porque pensava 
muitas músicas: ele fez 
muitas músicas!

Conta uma anedota que 
um jovem se apresentou a 
um velho poeta dizendo-se, 
também ele, poeta. O velho 
poeta pediu para ver alguma 
de suas poesias mas o jovem 
não tinha ainda escrito nada, 
mas imaginado muitas. O 
velho poeta, então, ponderou: 
“você, meu filho, não é um 
poeta, é alguém que imagina 
poesias”.

Essa diferença é enorme. Criar 
é transformar o que está só na 
sua intimidade em algo que 
possa ser também alcançado 
pelo outro. Fazer isso é ser 
criativo. E serve não só para 
a arte – um administrador 
criativo consegue comunicar 
e implementar soluções, não 
apenas sonhar com elas.  
Mas essa capacidade de 
criação não é inata? Apesar de 
muito de nossa personalidade 
vir de fatores biológicos, 
sociais, históricos etc., em 
certa medida, ela é também 
uma obra nossa.

Podemos lhe acrescentar mais ou menos 
doses de criatividade, de caridade  
ou de coragem. 

O grande músico e 
professor Wynton 
Marsalis conta que 
em sua primeira 
aula, seu professor 
colocou o LP 
Clifford Brown 
with strings para 
tocar. De repente 
ele olhou seu 
aluno e disse: “Saca 
só essa música, irmão”. 
Ele dizia isso e ficava 
olhando Marsalis… “Saca 
só essa música, irmão...  
Isto é Clifford Brown 
solando”. Depois ele 

diz a seu aluno atônito: “Beleza, agora toque aí 
um G (Sol)”. O garoto Marsalis tocou a notinha 
tímida. E o professor conclui essa primeira 

aula dizendo: “Saca só a sua música, irmão… 
Nós vamos fazer a sua música chegar nisso 

aqui”, e apontou para o disco de 
Clifford Brown.

Entre estudos diversos e 
relatos, podemos dizer que esse 

processo compreende algumas 
etapas comuns: apurar a atenção e 

diminuir os períodos de distração, ter 
curiosidade, saber lidar com limites, 
esforçar-se, ter um objetivo maior, 

manter o foco nesse objetivo, ouvir 
o feedback dos outros, praticar 

diariamente, saber sacrificar-se 
e, finalmente, cultivar sua 

própria autenticidade, ou 
seja, interessar-se pela 

verdade. 

CULTURA
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nashville Rota
BLUES

DO

AA GENTE VIAJA

Às vezes, uma rodovia é só uma rodovia. Outras, ela 
canta. Esse é o caso da Rota 61, a Blues Highway, nos 
Estados Unidos. A canção começa na capital do Tennessee, 
Nashville, passa por Memphis, no mesmo estado, e termina 
em New Orleans, Louisiana.
 
A Rota convida a alguns desvios, como as cidades do Delta 
do Mississipi. É um passeio que pode ser feito de carro, 
trailler ou moto. O que importa é estar aberto a descobrir  
a força da música nascida pelas bandas de lá.

Primeira parada: Nashville

Conhecida como a Cidade da Música, Nashville 
é capital do Tennessee e a segunda cidade mais 
populosa do estado (só perde para o segundo 
destino da Rota, Memphis). Este apelido surgiu 
ainda no século XIX e foi dado por ninguém 
menos que a Rainha Vitória, quando recebeu, 
na Inglaterra, os cantores Fisk Jubilee, da 
Universidade Fisk. Depois de cantar para a 
rainha, ela disse que o grupo veio da “cidade  
da música”.
 
Nashville é famosa por sua rica contribuição 
à história da música Country, um gênero 
tipicamente americano e que, assim como o 
Blues, surgiu da influência das canções dos 
escravizados do Sul. E os títulos não param:  
ela também é conhecida como a Capital 
Mundial da Composição Musical. Compositores 
do mundo inteiro vão à cidade para estudar e 
existe até um lugar onde eles se reúnem: o The 
Bluebird Cafe.
 

A Rota do Blues, definitivamente, começa em 
uma cidade com cena cultural agitada e muitos 
estabelecimentos com música ao vivo. A história 
de Nashville com a música é longa e acumula 
nomes conhecidos mundialmente, como Willie 
Nelson e Elvis Presley.

Um dos pontos turísticos de Nashville foi 
responsável pela repercussão do Country  
nos Estados Unidos. O Grand Ole Opry é o prédio  
que abriga o mais duradouro programa de rádio 
ao vivo do mundo (no ar desde 1925) e é palco 
do gênero, com apresentações semanais.
 
Existem muitos bares na capital do Tennessee, 
mas alguns pontos são certeiros. Um deles 
é a Honky-tonk Highway, conhecida também 
como Broadway, uma famosa rua em Nashville 
com bares por todos os lados. Honky-tonk é 
um termo americano para um tipo de bar com 
acompanhamento musical, geralmente Country, 
muito comum no sul e sudoeste dos EUA. Ainda 
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A GENTE VIAJA

Memphis: a terra do Blues e do Rock n’roll

Outro estúdio com passagem indispensável é 
hoje um museu que traz a história da música 
Soul americana: o Stax Museum. Aretha Franklin, 
que faleceu recentemente e deixou órfãos 
muitos fãs, foi uma das artistas que gravaram 
canções por lá. 
 

Beale Street é a rua que concentra bares e 
restaurantes em Memphis, incluindo 

o B.B. King’s Blues Club. São cinco 
quarteirões para pedestres onde 
é possível visitar os bares honky 
tonk, ver artistas performando 
Blues na rua e muita gente 

curtindo música, comida e cerveja.
 

Outra sugestão de visita é o Memphis 
Rock ‘n’ Soul Museum. Localizado na 

esquina da Rota 61 com a Beale Street, o museu 
conta a história dos pioneiros do Rock n’ Roll e 
da Soul Music americana até a fase áurea dos 
anos de 1970.

A 400 km de Nashville, pela Rota 61, 
fica Memphis, a cidade mais populosa do 
Tennessee. Dos seus mais de 1,3 milhões  
de habitantes, alguns foram tão ilustres  
que colocaram Memphis no mapa da música 
mundial. O mais famoso foi Elvis Presley. A 
sua mansão de 1948 a 1977, conhecida como 
Graceland, é um dos principais pontos 
turísticos da cidade e atrai cerca de 
600 mil visitantes ao ano. Lá, é 
possível conhecer mais sobre 
a vida do astro, seus aviões 
personalizados, carros, roupas; 
comprar em uma lojinha e 
almoçar em um dos restaurantes.
 
Outro ponto bem turístico é o Sun 
Studio. O local foi importantíssimo para 
a história do Blues e do Rock. Por lá passaram, 
além de Elvis, astros como Jerry Lee Lewis e 
Johnny Cash. Foi no Sun Studio, inclusive, onde 
Elvis Presley começou a sua carreira. O lugar 
oferece visitas diárias, a partir das 10 horas,  
e a cada meia hora.
 

falando em bares, vá ao beco histórico Printer’s Alley District, um lugar também 
 com muitos estabelecimentos para beber e ouvir uma boa música.
 
Para conhecer a história da música Country, visite uma das maiores 
gravadoras norte-americanas: o Studio B. Durante o tour, é até possível 
sentar ao piano que Elvis Presley usou em suas mais de 260 músicas 
gravadas por lá. Ainda sobre lugares históricos da música, não dá pra 
deixar de citar o Ryman Auditorium, reconhecido como uma das melhores 
casas de show dos Estados Unidos.

New Orleans, 
onde o presente 
sorri ao passado

Fechando o passeio pela Rota do Blues,  
a charmosa Nola, como é carinhosamente 
chamada, reivindica para si o título de 
Capital Mundial do Jazz, que o mundo 
lhe concede sem delongas. Relatos 
históricos apontam que o jazz surgiu por 
lá, no início do século XX, sob influência 
da cultura popular e do casamento 
entre a criatividade e o improviso das 
comunidades negras e franco-criolas.  
A cidade é berço de muitos dos talentos 
que surgiram nessa época, incluindo 
quem hoje dá nome ao aeroporto 
internacional da cidade: Louis Armstrong.
 
Nola tem eventos mundialmente 
conhecidos. Um deles é o Mardi Gras 
(em francês, terça-feira gorda) e que 
acontece no período do Carnaval. É a 
folia momesca da cidade e atrai cerca de 
4 milhões de pessoas de todo o mundo. 
Mais de 50 blocos carnavalescos desfilam 
suas fantasias e New Orleans se volta 

para a celebração. O outro é o New Orleans Jazz 
& Heritage Festival. Em uma semana com um 
mundo de atrações, o festival, que acontece 
desde 1970, movimenta a cidade. Já tocaram 
por lá Elton John, B.B. King, Aretha Franklin, 
Ella Fitzgerald, Miles Davis, Bob Dylan e  
tantos outros.
 
Falar de Nola é também falar da Bourbon Street, 
um dos lugares mais famosos da cidade. Para 
quem curte calmaria, pode dar impaciência. Há 
quem prefira a Frenchmen Street. O que importa 
é que a cidade oferece música ao vivo todos os 
dias da semana.  
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Casas de show
Grand Ole Opry - 2804 Opryland Dr.
Ryman Auditorium - 116 5th Avenue North

Bares
Bourbon Street Blues and Boogie Bar - 220 
Printers Alley
Tootsie’s Orchid Lounge - 422 Broadway
The Bluebird Cafe - 4104 Hillsboro Pike

Sim, isso mesmo. New Orleans é all about that jazz. 
E todo jazz tem a ver com suingue, improvisação, 
alegria. Isso vale para os funerais também, que se 
transformam em uma grande parade de celebração 
da vida. É bem capaz de você topar com um deles 
durante sua visita.
 
A cidade se orgulha do seu passado e das suas 
tradições culturais. Outra experiência imperdível 
é participar de uma Second Line Parade. É uma 
tradição das bandas de sopros e metais de Nola, 
e parece muito com um bloco de rua que estamos 
acostumados por aqui. São centenas durante  
todo o ano, incluindo as que fazem parte das 
festas de casamento.

Museus
Mansão Graceland -  Elvis Presley Boulevard
Stax Museum of American Soul Music - 926 E 
McLemore Avenue
Sun Studio - 706 Union Avenue
Memphis Rock ‘n’ Soul Museum - 191 Beale Street

Bares
B.B. King’s Blues Club - 143 Beale Street
Earnestine and Hazel’s - 531 S Main Street

Festas
Mardi Gras - acontece durante todo  
o mês até o carnaval
New Orleans Jazz & Heritage Festival - 
entre abril e maio

Bares
Fritzel’s European Jazz Pub - 733 733 Bourbon Street
BB King’s Blues Club -  143 Beale Street
The Spotted Cat Music Club - 623 Frenchmen Street

Além de Elvis, em Memphis viveu outro Rei

A cidade onde até os funerais são uma festa

E ele foi B.B. King. Nascido em 1925, em uma plantação de 
algodão no Mississipi, o astro do blues americano chegou 
em Memphis aos 21 anos de idade. Inicialmente, era uma 
estadia de 10 meses, mas ele decidiu retornar para o seu 
estado bem antes.
 
B.B. King queria se preparar melhor para voltar à cidade 
do Blues. Quando isso aconteceu, ele começou a trabalhar 
na estação de rádio WDIA como cantor e DJ, com o apelido 
de Beale Street Blues Boy. Depois, virou apenas Blues Boy e, 
finalmente, recebeu a abreviação que o acompanharia pro 
resto da vida: B.B.
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O que considerar 
na hora de escolher 
um hospital?
Ficar doente, precisar de cuidados médicos, ir a um hospital. Ninguém 
gosta de passar por isso, mas não tem jeito: eventualmente, acontece 
com todo mundo. Nesse momento de fragilidade, escolher o melhor 
hospital possível faz toda a diferença. Como fazer isso?

De acordo com a coordenadora de Qualidade do Grupo Santa, Adriana 
Barros, o paciente precisa considerar se a instituição conta com 
profissionais de saúde tecnicamente competentes, que atuam de 
acordo com as melhores práticas do segmento atualizados em suas 
áreas de especialidade e capazes de resolver seus problemas com 
agilidade e segurança.

“Isso é imprescindível, mas não é tudo. Cada vez mais, o profissional 
de saúde é também chamado a lidar com outras expectativas do 
paciente: suas inseguranças, medos e necessidades humanas de 
acolhimento, conforto e esperança. Assim, é importante 
que o paciente procure saber se o hospital participa 
de algum programa de acreditação e se 
prioriza a segurança e a humanização do 
atendimento”, explica.

o que é a acreditação? 

o hospital que você 
merece precisa:

O processo de acreditação visa a 
promoção de uma cultura de qualidade 
focada na segurança da assistência 
à saúde e na excelência da prática 
multidisciplinar, além da validação  
dos processos necessários à execução 
de cada atividade.

“Na prática, é a garantia de que todos 
os esforços serão feitos para a melhoria 
contínua da gestão, assegurando a 
manutenção de programas de educação e 
aperfeiçoamento dos colaboradores. Tudo 
para oferecer a melhor experiência ao 
paciente, num ambiente agradável, com 
estrutura em pleno funcionamento e equipe 
altamente capacitada”, resume Adriana.

§ Ter profissionais qualificados em seu quadro

§ Oferecer treinamentos e possuir um 
programa de educação permanente

§ Participar de programas de Acreditação  
que validem seus processos

§ Trabalhar sob a orientação de protocolos 
clínicos e diretrizes que garantam o correto 
funcionamento de normas e rotinas

O LEITOR QUER SABER?
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O LEITOR QUER SABER?

Excelência 
em qualidade

vAlorES Do 
saNta LÚCia

1 Estímulo ao 
aprendizado 
organizacional2

Reestruturação 
com foco no 
resultado3

Responsabilidade
social4Resolutividade e 

segurança do 
atendimento5

Satisfação 
dos cliente6

quAliDADE no SAntA lÚciA 
O Hospital Santa Lúcia Sul conta com 
profissionais qualificados e treinados para 
atender às expectativas de seus clientes 
em todas especialidades, dentro de uma 
das mais completas estruturas hospitalares 
do Distrito Federal. Um dos seus principais 
diferenciais neste sentido é o Escritório da 
Qualidade, criado com o propósito de ser 
um órgão de apoio e assessoria às áreas 
e setores quanto a diretrizes, conceitos e 
ferramentas da qualidade.

“Uma das principais ações do Escritório, ao longo 
dos anos, tem sido o suporte no desenvolvimento 
e implantação dos conceitos da qualidade, usando 
como modelo os requisitos do Manual de Acreditação 
Hospitalar do Sistema Brasileiro de Acreditação 
(ONA), o Núcleo de Segurança do Paciente, com foco 
de atuação voltado para as metas de segurança do 
paciente preconizadas pela Anvisa e Ministério da 
Saúde, além do gerenciamento de risco dentro da 
instituição”, detalha a coordenadora.

Os hospitais do Grupo Santa trabalham para aperfeiçoar 
constantemente todos os seus processos e protocolos de atendimento, 
numa constante busca para oferecer a melhor e mais segura assistência 
à saúde a todos os seus pacientes, com equipes altamente qualificadas 
e equipamentos de última geração.

Hospitais que praticam a qualidade reduzem custos à medida que 
racionalizam processos, diminuem o desperdício, eliminam o retrabalho e 
acabam com a burocracia e controles desnecessários. Como resultado, o 
paciente recebe um serviço mais seguro e eficaz, as equipes trabalham de 
forma mais eficiente e toda a cadeia produtiva da saúde se beneficia.

“A qualidade se inicia com atitudes individuais. Quando estamos em uma função 
ou ação coletiva, os elementos da qualidade individual precisam ser integrados e 
harmonizados ao conjunto para que tudo corra bem. Esses elementos estão visíveis, 
mas para percebê-los é preciso treinar, aguçar a capacidade de enxergá-los”, 
finaliza Adriana Barros. 

ONA 3 (Santa Lúcia Sul)
Acreditado com Excelência pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) – sistema de avaliação e certificação da 
qualidade de serviços de saúde.

ANAPH (Santa Lúcia Sul)
Chancela de associações renomadas, como a Associação 
Nacional de Hospitais Privados.

EPIMED (Sul, Norte e Maria Auxiliadora)
Sistema que permite gerenciar informações clínicas e 
epidemiológicas e gerar relatórios em tempo real, auxiliando
o gerenciamento de risco dentro do âmbito hospitalar.

PBSP (Sul, Norte e Maria Auxiliadora)
Participação no Programa Brasileiro de Segurança ao Paciente.
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Segundo o médico infectologista Werciley Júnior, chefe da Comissão de Controle de Infecções 
Vinculadas à Saúde do Santa Lúcia, não é bem assim. Dentro do ambiente hospitalar, as 
infecções adquiridas mais comumente são as respiratórias (pneumonias), da corrente 

sanguínea (vinculadas ao uso de cateter intravenoso) e urinárias (devido ao uso de sondas). 
As bactérias que as provocam não são necessariamente mais perigosas que as de outros 
ambientes. “Mas em um paciente internado, cujo estado de saúde já está comprometido, elas 
podem, sim, ser mais prejudiciais, aumentando o tempo necessário para a recuperação, elevando 
os custos do tratamento e, em casos mais graves, até mesmo levando o indivíduo à morte. Por 
isso, todo cuidado é pouco”, alerta.

O controle de infecções vinculadas à assistência à saúde – processos infecciosos adquiridos 
em qualquer ambiente de serviço de saúde 72 horas após a chegada do paciente ou manifestados até 
sete dias após a sua saída – é fundamental para garantir a segurança e o sucesso no tratamento. 

Nos hospitais do Grupo Santa, a prevenção dessas infecções recebe atenção especial. “Utilizamos 
protocolos validados pela Anvisa e, juntamente com o setor de qualidade do Hospital e o Núcleo de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde (Niras), aprimoramos permanentemente 
nossos processos de trabalho”, detalha o especialista. 

De acordo com ele, os profissionais do Niras 
atuam junto a todas as equipes do Hospital, 

especialmente em parceria com os 
profissionais que trabalham com pacientes 
submetidos a procedimentos invasivos, a 
exemplo da introdução de cateter venoso 
central ou de sondas.

INFECÇÕES adQUiridas 
eM AMBIENTE HOSPITALAR 
sÃO Mais GRAVES?

Caso um paciente seja diagnosticado como portador das chamadas 
bactérias de interesse hospitalar, ele é imediatamente transferido 
para uma área isolada e os profissionais que lidam com ele passam 
a utilizar equipamentos especiais para evitar sua disseminação 
para outros ambientes da unidade. 

A partir daí, a equipe de controle busca identificar em que situação 
o paciente contraiu a infecção para aperfeiçoar os processos e 

evitar que o fato se repita. Por fim, toda a equipe do setor onde 
o caso ocorreu recebe um novo treinamento. 

A higienização das mãos com álcool ou água e sabão antes e depois 
de tocar no paciente ou em seus pertences e a educação continuada 
de profissionais são duas das ferramentas mais resolutivas para 
prevenir as infecções relacionadas à assistência à saúde.

“Além disso, todo paciente pode cobrar essa higienização dos profissionais 
que o atendem. Já os familiares, além dessa exigência, podem também 
ajudar no controle das infecções evitando transitar nas dependências do 
hospital para visitar outros pacientes”, recomenda o infectologista.

A identificação de uma infecção vinculada à assistência à saúde é 
realizada pelo médico responsável por meio do exame clínico do paciente 
associado à coleta das chamadas culturas, que permitem precisar o seu 
agente causador. Para isso, o Santa Lúcia utiliza um dos métodos mais 
modernos. “Aqui, trabalhamos com uma metodologia de identificação de micro-
organismos denominada MALDI-TOF, que nos permite identificar as bactérias em 
até 48 horas. Utilizando métodos convencionais, essa identificação demoraria até 
sete dias”, compara Werciley Júnior.

DiAgnÓStico rápiDo

prEvEnçÃo

como Agir Em cASo DE infEcçÃo
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time Zero aumenta 
segurança e qualidade 
da assistência à saúde 
de idosos

A segurança do paciente é uma diretriz 
inegociável e prioritária em todos os 
hospitais do Grupo Santa – Santa Lúcia 

Sul, Santa Lúcia Norte e Maria Auxiliadora. Por 
isso, em 2018 ela ganhou mais uma frente de 
trabalho: o Time Zero, um grupo multidisciplinar 
que tem como principal objetivo tornar a 
atenção à saúde de cada paciente idoso mais 
segura, efetiva e integral.

A iniciativa é adotada em grandes hospitais do 
mundo, como o Mayo Clinic e o Cleveland Clinic, 
ambos nos Estados Unidos, e o Albert Einstein, 
em São Paulo, onde cada profissional age de 
forma integrada para executar um plano de 
cuidado do paciente. Em Brasília, o Hospital 
Santa Lúcia Sul é o único a apresentar esse 
modelo de atendimento, que já está sendo 
expandido para as outras unidades do Grupo.
 
Mas o que isso significa na prática? Para 
cada unidade existe um médico e enfermeiro 
responsáveis que, com outras equipes como 
as de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, 
odontologia e psicologia, realizam visitas 
interprofissionais diárias para avaliar o estado 
de saúde integral do paciente idoso, e não 
somente a superação da doença.

“Trabalhamos com foco nas necessidades 
do paciente, favorecendo a integração dos 
profissionais de saúde para satisfazer as 
necessidades globais da pessoa e promover o seu 
bem-estar. Como resultado, conseguimos diminuir 
o tempo de internação, evitar complicações e o 
mais importante: proporcionar uma experiência 

agradável para o paciente e seus familiares 
num momento delicado como é o da internação 
hospitalar”, revela o médico infectologista do 
Hospital Santa Lúcia Sul, Leandro Machado.

Iniciado no andar geriátrico do Santa Lúcia Sul, 
o Time Zero está presente atualmente em todas 
as unidades clínicas e cirúrgicas do Hospital. 
Além das especialidades já mencionadas,  
todas as equipes de hotelaria, higienização  
e os padioleiros (que transportam as macas) 
estão envolvidas nas metas de segurança 
propostas pela iniciativa: zero óbito, zero 
intercorrência, zero dano. 

“O paciente geriátrico participa de forma mais 
ativa do seu cuidado, há uma maior adesão ao 
tratamento. Tudo isso aumenta o índice de altas 
em tempo hábil e reduz os custos do tratamento, 
entre outras vantagens”, reforça a enfermeira 
Paloma Soares. “A iniciativa gera uma atitude 
de parceria entre os profissionais de saúde, os 
pacientes e seus familiares para garantir que todas 
as decisões respeitem as necessidades, os desejos 
e as preferências dos pacientes e que eles recebam 
educação e o suporte que precisam para participar 
do seu próprio cuidado”, finaliza. 
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mercado mundi estimula novas 
experiências gastronômicas e 
consumo consciente

Você contribui para 
tornar o mundo um 
lugar mais saudável? 

Seus hábitos alimentares 
são sustentáveis? A maneira 
como você consome os 
produtos de que necessita  
e os descarta impacta muito 
o ambiente em que você 
vive? Estas são apenas 
algumas das reflexões 
provocadas pelo Mercado 
Mundi, um espaço dedicado 
a promover a descoberta de 
culturas gastronômicas e 
novas práticas de consumo 
consciente.

A mais recente edição do 
evento – realizada no fim de 
novembro em Taguatinga 
– teve mais uma vez o 
patrocínio do Santa Lúcia 
e contou com uma vasta 
programação de atividades 
pensadas para agradar os 

entusiastas da gastronomia, 
as pessoas que buscam novos 
sabores e experiências e o 
público que procura bem-estar, 
saúde e sustentabilidade no 
seu cotidiano.

“Este é um evento único, que 
une sabores, produtos frescos 
da estação e importantes 
profissionais das cozinhas local 
e nacional. É um lugar para 
disseminar informação sobre o 
universo dos alimentos: onde 
obtê-los, como produzi-los e 
como proteger a biodiversidade 
enquanto bem fundamental 
para as próximas gerações. 
Uma celebração de sabores 
e culturas através das nossas 
tradições, projetando um futuro 
melhor para todos”, explica 
Nicola Goretti, um dos 
organizadores da iniciativa.

SUSTENTABILIDADE

O Mercado Mundi discute 
e apresenta soluções para 
algumas das preocupações 
mais importantes do Grupo 
Santa: a saúde e o bem-estar 
da comunidade. É o que reforça 
a gerente de Comunicação 
do Grupo, Virginia Pessôa. 
“A alimentação equilibrada e 
consciente nos interessa bastante 
porque é um dos pilares para 
a prevenção de doenças, a 
recuperação e a reabilitação 
da saúde, a manutenção do 
bem-estar e a nutrição como 
ferramenta de interação entre 
o homem e o ambiente em que 
está inserido. O Mercado Mundi 
gera conhecimento e valores que 
combinam com os nossos”, revela.

EMOÇÃO E
SENSIBILIDADE

PROGRAMAÇÃO

E qual a melhor forma de 
abordar temas tão presentes 
e, ao mesmo tempo, tão 
negligenciados na rotina 
de tantas pessoas? Falar 
por meio dos sentidos. “A 
transformação para uma 
nova consciência de consumo 
e hábitos de vida necessita 
envolvimento sensorial e 
emocional. Sem esses fatores 
não se constrói uma base 
sólida de sustentação para 
essa mudança”, enfatiza 
Nicola Goretti.

De acordo com ele, a 
responsabilidade do indivíduo 
pelo que ele ingere e como 
descarta é o que está na base 
de uma sociedade e planeta 
saudáveis. “A saúde é um 
reflexo da relação da pessoa e 
dos seus hábitos de consumo, 
por isso trazemos para o 
debate as dualidades 
existentes no mercado. 

Em sua 2ª edição, o Mercado 
Mundi se consolidou como o 
maior festival gastronômico 
e cultural de Brasília. Na 1ª 
edição, realizada em 2015 
no Centro Educacional IESB, 
cerca de 15 mil pessoas 
participaram de atividades 
como palestras e aulas-
show, prestigiaram o ciclo de 
Cinema Slow Film e visitaram 
50 estandes de produtos 
variados, com a presença de 
renomados chefs.

Em 2018, além dessas 
atividades, o mercado 
de produtos e bebidas 
apresentou novidades e 
possibilidades, os expositores 
demonstraram propostas 
que contribuem para uma 

alimentação sustentável, 
equilibrada e saudável 
sem perder o prazer e os 
sabores e as crianças tiveram 
um espaço próprio, com 
atividades que estimularam o 
interesse pela cozinha e pelo 
futuro da alimentação.

Entre as novidades do evento, 
o espaço Experiência, com 
degustação de produtos 
brasileiros, e a realização de 
um fórum sobre gastronomia 
e sustentabilidade, com 
importantes convidados 
brasileiros, como Paola 
Carosella, Ailin Aleixo,  
Renato Calefi, Marcelo 
Petrarca e Ana Holanda.

“O Mercado Mundi integra 
o conjunto de iniciativas 
sustentáveis que o Santa 
Lúcia apoia nas áreas de 
saúde, cultura, educação e 
outras que ajudam a levar 
informação e entretenimento 
de qualidade para estimular o 
desenvolvimento de Brasília”, 
finaliza Virginia Pessôa. 

Produtos ultraprocessados ou in 
natura? Importados ou local? 
Cada escolha gera um reflexo 
na saúde pessoal e do nosso 
planeta”, pondera.
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BASTIDORES

efetivas para o grupo de pacientes com risco de 
autoextermínio”, explica a criadora do Protocolo, 
a coordenadora de Psicologia do Santa Lúcia, 
Marcelle Passarinho.
 
As normas e diretrizes foram desenvolvidas 
a partir da busca pela acreditação canadense 
Qmentum International, uma das mais 
respeitadas do mundo. Para conquistá-la, uma 
das exigências é a de implantação de práticas que 
aumentem a segurança do paciente e minimizem 
riscos à sua saúde.
 
De acordo com a psicóloga, a Avaliação do Risco 
de Suicídio consiste em uma entrevista composta 
por três etapas e realizada pela Enfermagem, 
Psicologia e Psiquiatria para coletar informações 
importantes relacionadas aos fatores de risco 
e estado emocional do paciente.  Ela ocorre 
no momento da admissão hospitalar, nas 
transferências entre unidades (após 48 horas) 
ou caso haja mudança de diagnóstico, alterações 
emocionais/comportamentais ou sejam 
identificados outros fatores.

A fragilidade da saúde física, o estresse 
causado pelo tratamento de uma doença 
crônica que voltou a ser grave, a recuperação 
de uma tentativa inicial de por fim à própria 
vida, o estado de delirium em pacientes 
que apresentam agitação psicomotora e 
impulsividade. Esses são alguns dos fatores 
pelos quais estima-se que a taxa de suicídio 
em ambientes hospitalares seja de 3 a 5 vezes 
maior do que na população em geral.
 
Delicado, o assunto precisa ser encarado de 
forma séria e comprometida pelas equipes 
de qualquer unidade hospitalar. No Grupo 
Santa, o Protocolo de Suicídio e a Avaliação do 
Risco de Suicídio é um diferencial importante, 
que possibilita identificar e classificar o risco 
de pacientes, além de estabelecer medidas 
protetoras até a alta hospitalar.
 
“A avaliação do risco de suicídio deve fazer parte  
da prática clínica rotineira dos profissionais de 
saúde, pois melhora a qualidade assistencial e 
possibilita o desenvolvimento de intervenções 

Como funciona o Protocolo de Suicídio e a Avaliação do Risco de Suicídio do Grupo Santa A presença e apoio dos familiares é 
fundamental. “A família deve permanecer junto ao 
paciente que estiver sendo atendido de acordo com 
o Protocolo de Suicídio por 24 horas, protegendo-o 
e monitorando seu comportamento juntamente com 

Estima-se que 800 mil pessoas morram 
por suicídio anualmente em todo o mundo. 
No Brasil, essa taxa aumentou 21% em um 
intervalo de 20 anos, principalmente entre 
indivíduos do sexo masculino, em especial 
aqueles entre 20 e 39 anos. Alguns estudos 
apontam, inclusive, que 48% dos suicídios 
ocorrem em ambientes hospitalares.
 
Mas, segundo a Organização Mundial de 
Saúde, é possível prevenir essas ocorrências. 
Para isso, entre outras medidas, é essencial 
que os profissionais de saúde de todos 

a equipe de saúde, evitando acesso a meios letais 
e oferecendo a ajuda necessária para a superação 
da crise e do sofrimento emocional vivenciado pelo 
indivíduo”, enfatiza a especialista.

os níveis de atenção estejam aptos a 
reconhecer os fatores de risco e a determinar 
medidas para reduzi-los.
 
No Grupo Santa, as equipes de Enfermagem 
foram treinadas e estão preparadas para 
essa tarefa. “A maioria das pessoas com 
ideias de morte comunica seus pensamentos 
e intenções suicidas. Elas frequentemente 
dão sinais e fazem comentários sobre ‘querer 
morrer’ ou ‘ser um peso para as pessoas’, por 
exemplo. Esses pedidos de ajuda não podem ser 
ignorados”, finaliza Marcelle Passarinho. 

A pArticipAçÃo DA fAmÍliA 
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