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Expediente

OpiniãoOpinião

A Rede VITA está em festa! E não é apenas pelo 
espírito de final de ano. Deve-se à conquista, 
neste último trimestre, do mais alto galardão 
de credibilidade em qualidade institucional 
em nosso país. O VITA Batel foi reconhecido 
pela ONA – Organização Nacional de Acre-
ditação, que vocês já sabem é uma Entidade 
Não Governamental que certifica os hospitais 
brasileiros em seu modelo de acreditação. 
Isto é: alguém de fora garantindo que sua 
estrutura, seus processos e o controle de seus 
resultados são confiáveis e estão focados na 
qualidade e na segurança dos pacientes. Os 
motivos de orgulho são muitos: o Batel é um 
Hospital relativamente recente (só tem 5 anos), 
o certificado nos garante um reconhecimento 
da comunidade e das fontes pagadoras e 
também o reconhecimento de nossos pares – 
ou seja, os outros hospitais reputados de Alta 
Qualidade em nosso país.
A partir de agora, o Hospital VITA Batel faz 
parte da ANAHP- Associação Nacional de 
Hospitais Privados. Esta entidade congrega 
os 42 MELHORES Hospitais do Brasil. Vejam 
que em nosso país temos algo como 6.500 
hospitais e apenas 42 conseguem ter esta 
consideração: fazer parte desta elite de hos-
pitais, que significa aproximadamente 15% 

Vitória no Batel, 
Júbilo na VITA
Francisco Balestrin

“Sonegar informações para não ser comparado, 
é como parar o relógio para não envelhecer”. 

FB

de todo o volume de medicina privada no 
Brasil. Nunca é demais lembrar, também, que 
pelas estatísticas de abril de 2010, entre estes 
6.500 hospitais havia somente 160 com algum 
grau de Acreditação em TODO o nosso país, 
sendo 70 deles em nível de Acreditação com 
Excelência, que foi a que o Hospital VITA Batel 
conquistou.
Voltando aos nossos motivos de orgulho. Nos-
so Hospital VITA Batel é, de modo geral, assim 
como todos os demais hospitais, composto de 
prédio e tecnologia; então o que o diferencia 
dos outros? Respondo sem pestanejar: nossa 
gente! Que seguindo a filosofia do grupo VITA, 
nossa Missão e Visão, disseram sim e tomaram 
para si este desafio. SIM vamos conseguir a 
Acreditação ONA Nível Excelência e o fizeram. 
Este título é mais deles, de todos – dos gestores 
ao funcionário administrativo, passando por 
todos os demais níveis técnicos do Hospital. 
Parabéns à BRAVA gente do Batel! O próximo 
desafio será o Internacional! Preparem-se todos.
Por tudo isto, e agora falando da VITAL, nossa 
matéria de fundo não poderia deixar de con-
templar o grande feito do Hospital VITA Batel 
na conquista do ONA III. Teremos, como num 
script de filme, a descrição de toda a história, 
dos primeiros passos e os últimos lances 

desta saga. Vamos ver os principais, porém 
não únicos protagonistas se pronunciarem, e 
entender como o trabalho foi feito.
A seção Ping Pong trata de um assunto do 
qual sou fã: a Alegria. Já tive oportunidade 
de tratar do assunto em um Editorial anterior, 
mas a força do bate papo do João Brito com o 
Wellington Moura é de nos deixar admirados 
e confiantes do resultado de tanta dedicação e 
carinho. De resto, muita informação de caráter 
médico, inclusive uma breve história da medi-
cina, que certamente trará respostas a indaga-
ções que porventura pudéssemos ter sobre os 
diversos aspectos que foram abordados.
Normalmente comento a frase inicial logo 
no primeiro parágrafo. Desta vez, no entanto, 
deixo para o final como parte das conclusões 
do significado da Acreditação a que fomos 
submetidos: não devemos nunca omitir infor-
mações e dados que possam, dentro de sua 
transparência, ser úteis para o atendimento de 
nossos clientes ou que deem segurança aos 
nossos negócios.
A todos, como de praxe, um Ano de 2011 
repleto de realizações e um grande agrade-
cimento a todos que ajudam nossa revista e 
que eu gostaria de mencionar: a Lígia, o João, 
o Rodolpho, a Iana e a Josiane. Tim, Tim...
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Cinthia Dinis

Protetor solar: modo de usar
Aplicar pouco protetor expõe a pele, enquanto 
o uso excessivo pode causar espinhas e brotoejas

Todo mundo sabe que é preciso usar protetor 
solar para manter a pele jovem e saudável. 
Mas infelizmente a maioria continua usando 
o produto de maneira errada, e não está efe-
tivamente protegida, e muitas chegam a ter 
problemas por causa do protetor.

“As pessoas usam uma quantidade de protetor 
menor do que deveriam, e não reaplicam o 
suficiente”, diz Cinthia Dinis, dermatologista do 
Hospital VITA Volta Redonda. Ela explica que 

é mais impor-
tante reapli-
car o protetor 
na frequência 
indicada, do 
que escolher 
um produto 
com fator de 
proteção alto. 
“Muita gente 
escolhe um 
fator de prote-

ção alto para não ter que reaplicar o produto, 
mas isso não funciona”, diz Cinthia. Além 
disso, pés, colo e orelhas frequentemente ficam 
desprotegidos.

Ficar à sombra, usar chapéu, sombrinha e 
outros meios de proteger-se do sol também 
são recomendações de Cinthia, que sugere o 
uso de auto-bronzeador (produto que estimula 
a produção de melanina) para ficar com uma 
cor de verão. Segundo ela, mesmo com todas 
essas barreiras, o corpo absorve radiação solar 
suficiente para produzir vitamina D. 

Alergia a protetor

A dermatologista Andréia Fogaça tem visto 
vários casos de problemas causados por uso 
indevido de protetor solar. “A escolha do pro-
tetor deveria ser feita com um dermatologista, 
porque o tipo recomendado varia conforme a 
pele da pessoa”, afirma Andréia. Segundo ela, 
é muito comum haver reação alérgica aos 

produtos para-
beno e PABA, 
utilizados em 
alguns prote-
tores. 

O uso exces-
sivo também 
causa proble-
mas: “Se a pes-
soa aplica uma grande quantidade e não es-
palha adequadamente, o protetor pode obstruir 
a pele, e um dos efeitos é o aparecimento de 
espinhas”, diz Andréia. Segundo ela, muita gente 
acha que tem alergia ao sol, ao cloro, à água 
do mar, ou que está com micose, quando na 
verdade pode estar tendo uma reação provo-
cada pelo protetor.

Basta uma visita ao dermatologista para esco-
lher um protetor adequado. Além disso, aplique-
o corretamente e proteja o produto do sol, 
porque o calor pode alterar suas características.Andréia Fogaça

Campanha divulga riscos
e características do AVC
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) deve ser tratado 
rapidamente, para elevar as chances de sucesso no tratamento

Quando alguém sofre um acidente de carro, 
ninguém fica esperando 24 horas para ver se é 
grave e levar para o hospital, certo? Infelizmen-
te, quando alguém sofre um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) muitas vezes é exatamente isso 
o que acontece e pode ter consequências 
graves para a vítima. O AVC, popularmente 
conhecido como “derrame”, deve ser tratado o 
mais rápido possível.

Sintomas mais 
frequentes do AVC
• Fraqueza ou dormência súbita na face, nos braços 

ou nas pernas (geralmente unilateral);
• Dificuldade para falar ou entender a fala;
• Dificuldade para enxergar;
• Perda de equilíbrio ou coordenação;
• Dor de cabeça súbita, intensa sem nenhuma 

causa aparente.

Os Hospitais VITA Curitiba e VITA Batel realiza-
ram, de 25 a 30 de outubro, uma campanha 
com dicas de prevenção e esclarecimento 
para a população, ensinando as pessoas a 
reconhecerem rapidamente um AVC.  As ações 
fizeram parte do Dia Internacional do AVC (29 
de outubro). “Quanto antes o paciente chegar 
ao hospital, melhor”, diz a neurologista Ester 
London, responsável pelo Serviço de Neurolo-
gia do Hospital VITA Batel; “de preferência em 
no máximo três horas”. Segundo ela, lamen-
tavelmente ainda é comum que as pessoas 
deixem passar até um dia ou mais antes de 
procurar atendimento. Ela recomenda não 
desprezar os sintomas do AVC (veja box): “As 
chances de cura são boas quando o atendi-
mento é feito a tempo”, diz Ester.

Segundo Marcos Lange, neurologista do Hos-
pital VITA Curitiba, além do objetivo de alertar 
a população quanto à necessidade de socorro 

imediato para a vítima de AVC, a campanha 
buscou ressaltar a questão dos fatores de 
risco, como diabetes, cigarro, pressão alta, 
colesterol elevado, obesidade e sedentarismo. 
“Um terceiro objetivo foi orientar o próprio 
profissional de Saúde, para que ele reconheça 
rapidamente um AVC”, diz Lange. Ele lembra 
que o AVC é hoje a doença que mais provoca 
mortes e sequelas no Brasil, segundo dados 
do Ministério da Saúde.

Equipe da Rede VITA fez avaliação de 
índice de massa corporal, colesterol 
e pressão arterial no Shopping 
Palladium, em Curitiba
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Os geriatras já sabem: quando alguém com 
menos de 60 anos vem ao seu consultório, 
chega brincando, fazendo piadas como “Olha, 
estou com 30 anos e já me mandaram para 
o geriatra”. Segundo Maurílio Pinto, médico 
geriatra do Hospital VITA Batel, pouca gente 
compreende que a principal tarefa desse es-
pecialista é coordenar múltiplos tratamentos, 
o que, não por acaso, é mais comum entre 
idosos, mas também ocorre em jovens. “É 
comum o idoso apresentar polipatologia, quer 
dizer, ele é portador de várias doenças, e o 
tratamento de uma pode interferir na outra”, 
explica o geriatra. 

Assim, uma das principais responsabilida-
des do geriatra é avaliar em conjunto os 
tratamentos que a pessoa está fazendo, e se 
possível fazer um equilíbrio na terapêutica, 
mantendo contato com cada especialista que 
está atendendo aquele paciente. “O geriatra 
é como um maestro das diversas patologias; 
tem que dialogar com os outros médicos, fazer 

Geriatra, o maestro de tratamentos
Um dos principais papéis do geriatra é coordenar 
múltiplos tratamentos, para que um 
não prejudique o outro

sugestões e passar informações”, 
diz Maurílio Pinto. Ele também 
interage com os parentes do pa-
ciente, para buscar aliviar o stress 
familiar de cuidar de um portador 
de doença crônica.

Segundo o médico Rodolfo Pe-
drão, geriatra e intensivista do 
Hospital VITA Curitiba, a Geriatria 
vem ganhando importância devi-
do ao aumento da expectativa de 
vida dos brasileiros, e também a 
uma mudança na imagem do idoso: “Enve-
lhecer hoje não é mais ficar na frente da TV 
tomando remédios”, diz Pedrão. “Os idosos 
querem atividade física, relacionamento, sexo, 
viagens”. Mas para isso é preciso, antes de 
tudo, ter saúde. 

“É preciso se preparar para ter um envelhe-
cimento saudável”, diz Pedrão, “e quanto 
mais cedo a pessoa perceber isso, melhor”. 

Ele explica que o geriatra pode ajudar uma 
pessoa, ou mesmo toda uma família, a 
manter a saúde ao longo das várias fases 
da vida. Pedrão lembra que essa promoção 
da saúde, ao longo de toda vida, não é 
responsabilidade apenas do médico, e por 
isso a Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia também acolhe outros pro-
fissionais, como nutricionistas, psicólogos, 
fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Equipe do Hospital VITA Volta 
Redonda implanta próteses de 
articulação do ombro
Com o aumento da expectativa de vida da 
população mundial, os processos degene-
rativos das articulações ósseas tornam-se 
cada vez mais comuns. Em muitos casos, a 
indicação de tratamento é a substituição da 
articulação do ombro por uma prótese. Essa 
complexa cirurgia tem sido realizada pelo 
Grupo de Ombro e Cotovelo do Hospital 
VITA Volta Redonda, formado pelos médicos 
João Carlos Monlevad, Luiz Cláudio Vaz e 
Rodrigo Nogueira Marcelo.

A artroplastia total do ombro (ATO) é menos 
frequente que a do quadril ou joelho, mas 
é o tratamento indicado para inúmeras 
doenças degenerativas e também para 
alguns casos de traumatismo. Algumas das 
indicações de ATO são osteoartrose primária, 
artrite reumatóide e sequelas de trauma.

O Grupo de Ombro e Cotovelo do Hospital 
VITA Volta Redonda esteve nos EUA em abril 
deste ano,  para aprimorar técnicas cirúrgicas 
no Palm Beach Shoulder Service, dirigido pelo 
cirurgião Howard Routman. Em setembro, 
Routman retribuiu a visita, realizando com a 
equipe do Hospital VITA Volta Redonda uma 
cirurgia de artroplastia total de ombro.

Monlevad explica que o ombro é a única articu-
lação do corpo humano capaz de realizar uma 
movimentação de 360 graus, e que problemas 
degenerativos costumam causar uma dor acen-
tuada e progressiva, que limita o movimento. 
“As pessoas começam a notar o problema em 
atos simples, como pentear o cabelo ou escovar 
os dentes”, diz Monlevad, “e à medida que a 
doença evolui, a pessoa passa a ter uma dor 
constante e perde a liberdade de ação”. 

Nos casos em que é indicada a artroplastia to-
tal de ombro, a cirurgia substitui a articulação 
lesionada por uma prótese, o que elimina a 
dor e devolve os movimentos, após . Segundo 
Monlevad, o paciente pode ter alta em dois 
dias, e em duas a três semanas, com fisiote-
rapia, começa a recuperar as funções normais.  

A equipe de Artroplastia do Hospital VITA 
Volta Redonda: Rodrigo Nogueira, Luis 
Claudio Moraes Guedes Vaz, Howard 
Routman (cirurgião convidado) e João 
Carlos Monlevad
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Infância enfrenta novas doenças
Com a vida diária cada vez mais dinâmica, surgem também novos costumes e 
doenças em crianças e adolescentes, antes encontradas apenas em adultos; 
saiba como a Maternidade VITA Volta Redonda está tratando do assunto

Hoje, é muito comum encontrar crianças e ado-
lescentes com sobrepeso (obesidade), diabetes 
do tipo II, gastrite, patologias ortopédicas (hérnia 
de disco, escoliose, cifose, LER, tendinite) e outras 
doenças típicas de adultos, tudo porque as últi-
mas décadas trouxeram grandes mudanças no 
estilo de vida das famílias. Diante dessa realida-
de, a Maternidade VITA Volta Redonda está na 
frente e promove um atendimento diferenciado. 
 
Geração fast food

Com a saída da mulher para o mercado de 
trabalho, várias mudanças ocorreram no coti-
diano de crianças e adolescentes. São exem-
plos: o incremento e a adoção da alimentação 
industrializada e do fast food, a utilização 
constante do computador e do videogame, e 
a substituição das pracinhas pelos shoppings. 

Segundo a pediatra Cecília Pereira Silva, da Ma-
ternidade VITA Volta Redonda, os novos hábitos 
contribuíram para que doenças, antes comuns 
apenas entre adultos, chegassem a uma faixa 

etária cada vez mais precoce. As consultas de 
puericultura (cuidados com a criança) só tra-
zem ganhos, mas acabam sendo esquecidas. 
“Infelizmente, pela própria falta de tempo e pela 
dificuldade de agendamento em locais espe-
cializados, as famílias costumam recorrer 
a um pronto-socorro comum, mesmo 
quando precisam de uma consulta 
especializada”, declara. 

Cecília ressalta que criança 
também não é “adulto em mi-
niatura”, seu organismo tem 
características próprias, con-
forme a idade. Por isso, a 
Maternidade oferece UTI 
neonatal e pediatria 
24 horas, além de 
pronto-socorro com 
médicos, enfermei-
ros e técnicos em 
enfermagem es-
pecializados em 
crianças, adoles-

centes de até 17 anos e 11 meses e gestantes.

Levar a criança regularmente ao pediatra é 
essencial. O pediatra é o especialista que se 
dedica  a um ser em crescimento e desen-

volvimento, que deve receber abordagem 
totalmente diferenciada. Por isso, esse 
médico é capaz de orientar a mãe quan-
to: à prevenção de patologias de seus 
filhos e ajudá-la a promover ações de 
incentivo à amamentação; à introdu-

ção da alimentação correta (isenta 
de sal e açúcar) no primeiro 
ano de vida; à prevenção da 
cárie precoce; à imunização 
adequada e  ao acompa-

nhamento do crescimento 
e desenvolvimento do 
bebê. Também pode 
aconselhar sobre as-
suntos como mobiliário 
adequado à criança 
e uso saudável do 
computador.

Cecília 
Pereira 

Silva

De cara nova
Uma equipe de cinco cirurgiões foi agregada ao Hospital VITA Volta Redonda; eles reforçam a 
capacidade do Hospital em cirurgias minimamente invasivas e no atendimento geral

A equipe de cirurgiões do Hospital VITA Volta 
Redonda recebeu um novo grupo de espe-
cialistas, com a finalidade de trazer ainda 

mais agilidade ao atendimento e agregar 
novas técnicas ao Hospital. Principalmente 
em cirurgias minimante invasivas, como a 

videolaparosco-
pia.  “Essa equi-
pe formada por 
cinco profissio-
nais não subs-
titui a anterior, 
mas atua em 
todas as dispo-
nibilidades ci-
rúrgicas, horá-
rios e plantões 
d e  u r g ê n c i a 
e emergência 
desde setem-
b ro ” ,  e xp l i c a 
Rônel Masca-
renhas e Silva, 
diretor clínico.

Os médicos são: Felipe Pinheiro Machado, 
Ivan Mario Zanotto Adami, Leonardo Amorim 
Formaggine, Rafael da Silva Nagato e Alex 
Antunes Bezerra.  “Todos são cirurgiões gerais 
e estão ligados a centros de referência em 
cirurgias, têm formação recente e bastante 
atualizada naquilo que sabem”, acrescenta o 
diretor clínico do Hospital. Para Mascarenhas, 
receber profissionais jovens é sempre uma 
contribuição importante para manter a equipe 
renovada e atenta às últimas tendências.

Outra qualificação da equipe recém-contratada 
é que todos os profissionais têm pós-graduação 
e residência médica, o que agrega ainda mais 
valor aos serviços do Hospital. “Com as novas 
técnicas trazidas é possível, agora, dar melhor 
utilização aos equipamentos já existentes 
no Hospital VITA Volta Redonda, que é uma 
instituição de atendimento geral, considerada 
a principal referência hospitalar da região”, diz.

Felipe Pinheiro Machado, Ivan Mario Zanotto Adami, Leonardo 
Amorim Formaggine, Rafael M da Siva Nagato, Alex Antunes Bezerra
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O coração normal tem capacidade para gerar, 
automaticamente, um impulso elétrico que se 
propaga por “fios naturais” até alcançar toda 
a área cardíaca, fazendo com que o músculo 
se contraia por inteiro de forma sincrônica e 
coordenada. Doenças cardíacas podem dani-
ficar os “fios elétricos naturais”, fazendo com 
que parte do coração não o receba. Nesta 
circunstância, esta parte do coração simples-
mente não se ativa e, portanto, não se contrai, 
gerando um coração parado que aguarda um 
comando elétrico natural que não chega e 
que clinicamente é conhecido como parada 
cardíaca em assistolia (ausência de sístole ou 
ausência de pulso).
 
Marcapassos cardíacos são dispositivos cria-
dos para gerar impulso elétrico que induz o 
coração a uma contração muscular natural 
capaz de gerar um pulso (batimento cardíaco). 
Não fazem com que o coração “bata mais 
forte”, apenas o fazem simplesmente “bater”. 
O nome mais correto para tais dispositivos 
seria “geradores de pulso” como derivado do 
inglês “pacemakers”. O que se pretende com 
um implante de marcapasso é tão somente 
substituir o “fio natural degenerado” por um “fio 
artificial” chamado eletrodo. Como tal eletrodo 
não gera eletricidade automaticamente como 
o tecido natural do coração, este é conectado 
a uma caixa geradora de eletricidade química 
que é o popular “marcapasso”, instalado em-
baixo da pele, em geral próximo à clavícula 
do paciente (pode ser instalado em qualquer 
outro local do corpo). O eletrodo (“fio do mar-
capasso”) é conectado a esta caixa geradora 
de eletricidade e alcança o coração através 
de uma veia qualquer, em geral, abaixo da 
clavícula, dirigindo-se ao coração como qual-
quer sangue que retorna dos braços e pernas 
para o coração.
 
Assim sendo, uma anestesia local embaixo da 
pele é suficiente para o implante do marcapas-
so, não sendo, portanto, uma cirurgia cardíaca 
propriamente dita (não se faz necessário 
abrir o tórax como numa cirurgia de safenas 
ou válvulas a céu aberto). Ao contrário do 
que o senso comum diz, o marcapasso não 
encurta a vida do paciente, nem tão pouco é 
responsável por sua morte. Pelo contrário, o 
marcapasso prolonga sua vida, garantindo 
qualidade de vida natural sem restrições 
folclóricas absurdas.

Verdades e Mitos a Respeito 
de Marcapassos
Alessandro Kraemer

 O portador de marca-
passo tem uma vida 
perfeitamente normal. 
O mito criado sobre 
o marcapasso ocorre 
em função da doença 
cardíaca que levou o 
paciente a precisar 
deste dispositivo. O 
simples desgaste na-
tural dos fios normais 
do coração garantiria 
uma vida normal sem 
restrições físicas ao 
paciente portador de 
marcapasso, podendo 
este realizar atividade 
física, exceto aquelas 
que remetessem o 
paciente a algum tipo 
de trauma como fute-
bol, etc. Já uma doen-
ça cardíaca causada 
por infarto agudo do 
miocárdio extensa 
(condição em que o coração fica realmente 
mais fraco quando o paciente sobrevive ao 
evento agudo) limitará o paciente a pequenos 
esforços, não em função do marcapasso, mas 
em função de sua doença de base mais grave, 
que, esta sim, pode encurtar a vida do paciente, 
independente da presença ou não do marca-
passo. Embora um marcapasso possa gerar 
pulsos elétricos “ao infinito”, um coração ainda 
assim pode parar de funcionar, pois o pulso é 
a consequência de uma contração muscular 
cardíaca (depende, portanto, de um músculo 
forte e capaz de se contrair) não dependendo 
exclusivamente de uma estimulação elétrica na-
tural ou artificial. Corações muito fracos param 
por incapacidade contrátil, por mais estimulação 
artificial que possam receber dos marcapassos.
 
Assim sendo, um marcapasso não tem a ca-
pacidade de manter vida eterna a um coração 
saudável ou doente. Marcapassos são constru-
ídos para serem programados de forma perso-
nalizada a cada paciente. Esta programação 
é feita através de telemetria (ondas de rádio 
que se comunicam com o aparelho como num 
controle remoto ou como num telefone celular, 
não sendo necessário cortar o paciente para 
ajustar seu marcapasso). A telemetria tem duas 
razões básicas para ser necessária: progra-

mação individual 
do marcapasso 
para ajuste a cada 
paciente, e ava-
liação das fun-
ções básicas do 
marcapasso e de 
sua bateria para 
estimar a vida útil 
do aparelho. Mar-
capassos foram 
projetados para 
nunca pararem 
de funcionar, ex-
ceto ao acabar 
sua bateria; mas 
estão expostos 
a falhas como 
qualquer dispo-
sitivo eletrônico. 
Em função dis-
so foram criados 
mecanismos de 
redundância ca-
pazes de substi-

tuir uns aos outros em caso de falha de um 
deles. Para um marcapasso falhar de verdade 
(e com isso levar o paciente que necessita dele 
a uma parada cardíaca), seria necessário um 
defeito em cada mecanismo de redundância. 
Como a telemetria, entre outras razões, é feita 
semestralmente para justamente avaliar se as 
funções do marcapasso estão adequadas, tais 
alterações ficam visíveis e assim é possível para 
o médico adiantar-se frente a um defeito grave 
que esteja acontecendo, antes que ele venha de 
fato a comprometer a vida do paciente.
 
Em outras palavras, um marcapasso pode 
estar apresentando defeito e isto nunca é 
percebido pelo paciente. O defeito só será 
descoberto se o paciente comparecer às 
visitas médicas de avaliação do marcapasso 
a cada 4 ou 6 meses (obrigatórias). Existem 
outros mitos referentes aos marcapassos, 
entre eles os de interação com aparelhos 
eletrônicos, microondas, celulares, controles 
remotos, portas de banco, detectores de 
metal de aeroportos, etc. Como regra básica, 
trata-se apenas de mitos, havendo nenhu-
ma ou muito pouca verdade entre eles. Em 
outra oportunidade poderemos discutir tais 
assuntos com maiores detalhes e discutir os 
diferentes tipos de marcapassos existentes.

Dr Alessandro Kraemer - CRM 15904-PR
Cardiologista e eletrofisiologista do Hospital 
do Coração e Hospital Vita Batel de Curitiba-PR.
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Entrevista
Alegria ainda é o melhor remédio
A iniciativa dos Doutores da Alegria em levar o trabalho de artistas profissionais e especializados 
na arte do palhaço aos hospitais é pioneira no Brasil e sua implantação foi feita pelo ator 
Wellington Nogueira, inspirado pelo programa que integrou, o “Clown Care Unit”, de Nova 
Iorque, lançado em 1986 pelo ator Michael Christensen. Desde 1991, quando a organização 
foi fundada, os Doutores já visitaram mais de 725 mil crianças e adolescentes hospitalizados, 
atingindo também cerca de 600 mil familiares e envolvendo mais de 13 mil profissionais de saúde. 
Essa idéia, então inédita, foi inserida na sociedade brasileira e sua prática acontece hoje em 14 
hospitais no Brasil. Além disso, inspirou cerca de 200 iniciativas similares em todo país, motivando 
uma série de parcerias que incluem o Ministério da Saúde e a iniciativa privada. Doutores da 
Alegria (www.doutoresdaalegria.org.br; tel 11 3061-5523) é uma organização não-governamental, 
sem fins lucrativos, que leva alegria a crianças hospitalizadas através da arte do palhaço (mágica, 
malabarismo, mímica, improvisação e música). Wellington Nogueira e outros besteirologistas 
também dão palestras em empresas e entidades, onde apresentam, em caráter interativo, um 
resumo da filosofia e dos valores de seu trabalho, falando sobre o poder humanizador das 
relações a partir da presença inusitada do palhaço em meio à adversidade; e da importância da 
alegria como estado gerador da criatividade e da transformação dos obstáculos em recursos. Saiba 
um pouco sobre como o besteirólogo Wellington Nogueira, também conhecido como Dr. Zinho, vê 
essa experiência única de criar teatro junto às crianças dentro de um cenário inusitado: o hospital.

VITAL – Wellington, você é superocupado, faz 
apresentações nos hospitais e dá palestras, 
todo mundo quer ouvir você, seus conselhos, 
opiniões. Por que é que tanta gente quer ouvir 
um palhaço?

Wellington Nogueira - Interessante, nunca 
pensei nesse assunto. Eu acho que com 
essa história da alegria, de sempre falar 
nas palestras sob diferentes pontos de vista, 
diferentes maneiras de ver a mesma situação, 
a sensação que eu tenho é que as pessoas 
gostam de ouvir o ponto de vista de um pa-
lhaço, de alguém que olha as coisas de forma 
bem-humorada, mas não menos séria. 

VITAL - Os Doutores da Alegria estão em 
Curitiba?

WN - Não, porque Curitiba já tem outros 
grupos de palhaços. A gente respeita quem já 
está fazendo um trabalho do tipo do nos-
so, e avaliamos se tem sentido ir para 
uma cidade, porque sabemos que exige 
muito esforço fazer um trabalho 
como esse; não queremos prejudi-
car outros grupos. Esse processo 
de avaliação chama-se “con-
versa mole”: 
a gente che-
ga na cida-

de e faz uma conversa 
com todo mundo.

VITAL - Vocês que-
rem que a Bestei-
rologia seja uma 
especialidade re-
conhecida?

WN - Ser bes-
teirólogo é uma 
profissão de futuro. O 
hospital me mostrou uma 
possibilidade de inserção 
das artes cênicas que 
eu nunca pensei 
que existisse. Para 
mim como ator, 
como palha-
ço, atuar 
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- Criança: “Rrrrrrraaaaaaauuuuuuurrrrrrrrrrrrlllllll!!!!!!!!!!!”
E aí, claro, eu saí correndo. Não cabia ali di-
minuir o jacaré, dizer que ele não existia; eu 
tinha que participar da criação dela. 

VITAL - Vocês só trabalham com crianças ou 
com adultos também?

WN - No Rio de Janeiro, estamos fazendo o 
piloto de um novo programa chamado “Pla-
teias Hospitalares”, olhando o hospital como 
um todo, com crianças, adultos, idosos e os 
profissionais da Saúde. Nessa experiência não 
vamos com a mesma intensidade que com as 
crianças, duas vezes por semana, seis horas 
por dia. No “Plateias”, a ideia é criar um cor-
tejo que vai circular por todo o hospital, e 
convidar a todos que têm essa condição ou 
oportunidade para irem a um espaço assistir 
uma apresentação. Como nem todos podem 
acompanhar, a gente faz o cortejo para ga-
rantir que todo mundo tenha oportunidade de 
ver. O legal disso é fazer com que o hospital 
seja olhado como um espaço para arte e cul-
tura. Hoje tem até um grupo de teatro no Rio, 
profissional, seríssimo, que está criando um 
espetáculo especialmente para hospital. 

VITAL – O riso cura?

WN - Depois de 22 anos atuando dentro do 
hospital, vejo o quanto a alegria, assim como 
um instrumento bem tocado, pode trazer de 
conforto. A arte toca todo mundo de forma am-
plamente subjetiva, que não passa pelas arti-
culações das palavras, ajuda você a elaborar 
emoções e sentimentos, e de uma maneira 
mais orgânica e rápida. 

Lembro de um artigo escrito por um médico 
inglês, de 1991, onde ele diz que a Inglaterra 
gasta 50 bilhões de libras por ano em saúde 
pública, e 300 milhões por ano com cultura, 
e pergunta se não estaria na hora de rever 
esses gastos e invertê-los. Isso é fortíssimo. O 
que ele diz é que a arte pode ter um papel 
incrível, se não na recuperação, no equilíbrio 
da pessoa.

O que muita gente pergunta é: arte cura? Dá 
resultado? É eficaz? Curar é extremamente 
complexo, e depende de uma série de fato-
res, não dá para dizer que arte cura. Mas se 
eu aliviar meu sofrimento, tirar o foco da dor, 
morrer em paz, isso para mim é um bom re-
sultado. Certa vez ouvi o seguinte de uma 
enfermeira: “Eu não tenho tempo de manter 
uma relação humanizada com um paciente, 
porque depois tem o outro, e se eu não agir 
rápido, eu perco os dois; mas quando ouço 
essa música tocando, eu lembro que sou um 

ser humano, e mesmo na rapidez do atendi-
mento muda a qualidade da minha relação 
com esse paciente”. É ouvindo depoimentos 
como esse que eu aposto na mudança. 

VITAL – Os hospitais deveriam mudar?

WN - Acho que já está na hora de começar 
a implodir essa estrutura de hospital como 
a gente conhece e criar uma nova. Se você 
trouxer, com uma máquina do tempo, alguém 
que vivia 500 anos atrás, ele vai estranhar 
tudo, mas vai reconhecer três coisas: as esco-
las, as igrejas e os hospitais. Está na hora de 
mudar. 

A gente fica reproduzindo essa estrutura, com 
mais hotelaria e mais tecnologia, e isso dá a 
ilusão de que se está evoluindo. Mas evoluir 
para mim é redesenhar o modelo. E qual é o 
ponto de partida? Implodir o modelo existente.

VITAL - As pessoas seriam mais felizes se 
buscassem um pouco mais de arte nas suas vidas?

WN - Hoje se fala tanto de sustentabilidade e 
acho que quando falamos de sustentabilida-
de temos que começar por nós mesmos. Em 
primeiro lugar, o que estamos fazendo para o 
planeta estamos fazendo para a gente. A gen-
te está se tratando mal. Podemos entrar mais 
em contato com a nossa essência e fazer es-
colhas mais saudáveis, e acho que a escolha 
pela alegria é uma escolha de respeitar seus 
tempos, seus limites, dizer não para aquilo 
que nos agride.

É preciso sair da zona de conforto, porque 
devido à violência urbana e ao medo, a gen-
te cultiva o ostracismo, o isolacionismo, uma 
necessidade de se proteger de tudo e de todos, 
subir muros, por cerca elétrica, daqui a pou-
co vamos ter “personal cerca elétrica”, portátil, 
para dar choque em quem chegar perto de você.

Quando você começa a abaixar o muro, 
tirar a cerca que te protege e correr o ris-
co de sair na calçada de casa para ver a 
rua, para brincar com as crianças; quando 
você começa a fazer coisas que te dão 
senso de pertencimento a uma comuni-
dade, a um grupo, a uma célula, aí você 
começa a confiar, a ver que não está so-
zinho, e pode se relacionar com a vida de 
outro ponto de vista, onde não tem mais 
que se defender, e você tem vida todos os 
dias. É algo que a gente já fez quando 
criança, que a gente conhece e sabemos 
como é viver assim. A gente aprende mui-
to com as crianças; e quanto mais novas, 
mais livres e incondicionais.

no hospital revolucionou meu jeito de olhar e 
de me relacionar com meu ofício. 

Sempre fui fazer teatro porque era ao vivo, era 
um grande risco, não existem dois espetácu-
los iguais, e sempre achei isso fascinante. No 
hospital, você vai além disso. Você nem ensaia. 
É chegar ali e criar, junto com a criança, uma 
cena, com começo, meio e fim. Para o artista 
é um grande desafio, é o suprassumo, é a 
essência do que é o encontro entre dois per-
sonagens. 
Eu quero explorar isso, aprofundar essa experi-
ência. Acho que a vida real é o grande espaço 
para o artista cênico do futuro, e uma reinven-
ção do próprio conceito de teatro.

A gente se habituou muito às plateias que 
vêm pagar ingresso, e acho que hoje em dia 
o grande barato é fazer o caminho inverso: é 
ir no corpo-a-corpo e encontrar seu público in-
dividualmente. 

VITAL - Vocês escolheram o hospital para se 
apresentar, um lugar onde há sofrimento. Não 
é um desafio muito grande?

WN - Sem dúvida. No hospital você não pode 
fazer qualquer coisa, tem que entrar com 
propósito, ter bom senso, levar uma estrutura 
de começo, meio e fim. No teatro você vem e 
se apresenta, e se você fez um bom traba-
lho, todo mundo aplaude no final. Agora, no 
hospital você está criando junto com a criança 
naquele instante.

VITAL - Quer dizer que vocês não estão sim-
plesmente representando pequenas peças, 
“sketches”, vocês estão criando naquele mo-
mento?

WN - Exatamente, e a criança é o guia dessa 
criação. Nada do que eu criar é mais fasci-
nante do que uma criança; na adversidade de 
uma internação ela tem a capacidade de in-
ventar, é uma coisa incrível. Você vê as crian-
ças e se pergunta: de onde vem tanta beleza, 
de onde vem tanta força, tanta intensidade, é 
realmente fora de série. Não há nada com-
binado, se a criança te aponta um caminho, 
você vai por ele e ajuda a desenvolver, e ela 
se sente co-autora.

Quando ela se sente assim, se envolve de ou-
tra maneira. É muito forte, elas são parceiras 
de cena. Uma vez eu fui a um hospital, che-
guei na porta, porque a gente sempre pede 
permissão para entrar. A criança falou assim:
- Criança: “Você pode entrar se o jacaré que 
está debaixo da minha cama deixar”.
- Eu: “Não tem problema, eu adoro jacaré”.
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GenteGente
Lar dos Velhinhos conclui obras

O Lar dos Velhinhos 
de Volta Redonda 
comemorou, em 
23 de outubro, a 
conclusão das obras 
de ampliação com 
uma confraternização. 
Na foto, a Diretoria do 
asilo. As obras tiveram 
apoio do Hospital VITA 
Volta Redonda.

Palestra do Cremerj 
em Volta Redonda

Álvaro Henrique 
Teixeira de Almeida

Luis Fernando Soares 
Moraes, Presidente 
do Cremerj (esq.); 
Julio Cesar Meyer, 
Conselheiro do 
Cremerj; Álvaro 
Henrique Teixeira 
de Almeida, Juiz 
de Direito; Rônel 
Mascarenhas e Silva, 
diretor clínico do 
Hospital; Vera Lúcia 
Mota da Fonseca, 
Segunda Vice-
Presidente do Cremerj.

Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões homenageia 
Tarcísio Cavaliere
O médico Tarcísio Cavaliere, uma das pessoas mais queridas do 
Hospital VITA Volta Redonda, recebeu um grande reconhecimento 
profissional: foi diplomado como Membro emérito do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, devido não só à sua atuação como médico, 
mas também por seu empenho como formador de novos cirurgiões.



13

www.redevita.com.br

Recepcionando 
com estilo
Elegante, funcional e confortável: esses adjetivos descrevem bem 
como ficou a recepção do Hospital VITA Volta Redonda após a 
reforma e com os móveis novos. O espaço, que está muito mais 
agradável e moderno, tem sido elogiado por todos os clientes.

Natal solidário no Camarote VITA
Pelo quinto ano consecutivo, os Hospitais VITA Curitiba e 
VITA Batel montam seu Camarote de Natal VITA, em frente 
ao Palácio Avenida, no centro de Curitiba, para receber 
médicos, clientes e parceiros, que podem apreciar, com 
todo o conforto e os serviços de um bufê, a tradicional 
apresentação do Coral do HSBC, formado por 160 crianças. 
Cada convidado leva um livro infantil ou brinquedo, que 
após os 13 dias de apresentações - de 25 de novembro a 19 
de dezembro - serão doados à Pastoral da Criança.

Troca de comando
O médico Renato Valmassoni Pinho passou o cargo de 
presidente da Sociedade Paranaense de Coloproctologia 
para Rubens Valarini. O evento de posse aconteceu em 
1º de outubro, no Hospital VITA Curitiba.

Alcides José 
Branco Filho 

e Mauricio 
Fogaça

André Luiz da Silva 
e Rodrigo Fontan

Hipólito Carraro Junior, José 
Octávio Leme e Gelson Luis Koppe

Fernando 
César 

Koleski 
e Jaime 

Rocha

José Fernando 
Macedo e 

Luiz Fernando 
Kubrusly
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CapaCapa
Acreditação sem escalas
Em apenas um ano e cinco meses, o Hospital VITA Batel conquistou o certificado de Acreditação 
com Excelência, distinção reservada a menos de 1% dos hospitais brasileiros

A atividade de um hospital é composta de 
centenas, milhares de detalhes: hospedagem, 
alimentação, limpeza, medicamentos, e mui-
tos outros, funcionando 24 horas por dia e 
com a responsabilidade de cuidar da vida 
dos pacientes. Fazer que uma estrutura tão 
complexa funcione corretamente e garanta 
o melhor atendimento aos pacientes é um 
enorme desafio administrativo. O Hospital VITA 
Batel acaba de conquistar um certificado que 
demonstra, por uma entidade independente, 
como a organização toda está comprometida 
em oferecer um atendimento de qualidade, 
segundo padrões internacionais, e também 
monitorar e aperfeiçoar suas atividades 
continuamente. Essa distinção é o Certificado 
de Acreditação Nível 3, de Excelência, pela 
Organização Nacional de Acreditação (ONA), 
emitido pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).
“A Acreditação garante ao público do Hospital, 
pacientes, familiares, médicos e operadoras de 
saúde, que os serviços estão sendo prestados 
com qualidade e segurança assistencial”, 
explica Maurício Fogaça, superintendente do 
Hospital VITA Batel. Um item de destaque no 
caso da Acreditação do Hospital foi o prazo 

curto com que a organização conquistou o 
nível máximo do certificado. “Nós obtivemos a 
Acreditação nível 2 em maio de 2009”, conta 
Fogaça, “e alcançamos o nível 3, de Excelên-
cia, em outubro de 2010, apenas um ano e 
cinco meses depois”. Segundo ele, a meta do 
Hospital VITA Batel é tornar-se uma referência 
internacional em termos de confiabilidade na 
assistência.

Medir para gerenciar

Um conhecido ditado de administração afirma: 
“O que não é medido, não pode ser gerenciado”. 
A gestão da qualidade é, a grosso modo, um 
conjunto de instrumentos que permite saber o 
que acontece dentro do Hospital, isto é, medir; 
e a partir desses dados e com a participação 
de todos, propor soluções para diminuir falhas, 
elevar a produtividade e trazer mais segurança. 
A Acreditação é uma certificação de qualidade 
voltada especificamente para serviços de saúde. 
Outras certificações, como ISO 9000, podem ser 
aplicadas a diversos tipos de atividades.

Um facilitador importante para a conquista da 

Acreditação em um prazo tão curto foi contar 
com a experiência de dois outros Hospitais da 
Rede VITA, o Hospital VITA Curitiba e o VITA 
Volta Redonda, que já possuem essa acredi-
tação. “Embora cada Hospital seja diferente, 
as informações e experiências compartilhadas 
ajudam muito”, diz Neidamar Fugaça, gerente 
de Enfermagem do Hospital VITA Batel. Ela 
frequentemente conversa com Sandra Por-
tela, gerente de Enfermagem do VITA Volta 
Redonda, e com Adriana Kraft, gerente de 
Enfermagem do VITA Curitiba. 

Riscos sob controle

Seria ilusório crer que as falhas seriam elimi-
nadas pela adoção de um sistema de gestão 
da qualidade, como é a Acreditação. As falhas 
acontecem e fazem parte da atividade de qual-
quer empresa. Mas a grande diferença em um 
sistema de gestão moderno, como o do Hospital 
VITA Batel, é a existência de instrumentos para 
identificar e medir as falhas, para poder corrigi-
las. “As falhas devem ser avaliadas criticamente”, 
explica Maurício Fogaça, “para que possamos en-
tender o que as está causando e como evitá-las”. 
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Consideremos, por exemplo, 
um problema típico de hospi-
tais: acidentes com materiais 
cortantes, como agulhas hi-
podérmicas. Em um hospital 
com Acreditação, cada aci-
dente desses é registrado e 
descrito. Com as informações 
coletadas, é possível saber em 
que momentos e condições 
esses acidentes acontecem, 
para reduzi-los. 

Cada um tem seu papel

Para que um sistema como esse, com ciclos 
contínuos de avaliação e melhoria, funcione 
realmente é preciso que todos os colaboradores, 
de todos os níveis estejam envolvidos e compre-
endam suas funções no processo. “Não basta 
simplesmente dar ordens e dizer o que tem de 
ser feito”, diz Neidamar; “todos têm de participar 
da criação e da execução das ações”. Ela explica 
que os colaboradores participam do mapea-
mento de riscos e da formulação de soluções, 
e assim todo o processo passa a fazer sentido 
para eles. O setor de Educação Continuada, 
sob responsabilidade da enfermeira Luciana 
Pazini, também é essencial para desenvolver 
nos colaboradores do Hospital VITA Batel uma 
atitude de compromisso com a qualidade.

Problemas são fonte de informação

Quando se traz os colaboradores, de todos 
os níveis, para terem papéis ativos na gestão 
da qualidade, isso muda completamente a 
cultura da instituição: as falhas, as “não con-
formidades”, são registradas e estudadas. “As 
pessoas em todos os níveis estão envolvidas, 
para implementar as melhores práticas”, diz o 
superintendente. “Existe uma consciência de 
todos da importância da melhoria contínua, 

todos sabem que têm um papel importante 
para que resulte em um bom atendimento”. 
Assim, em vez de ocultar os problemas, por 
medo de represálias, os colaboradores os 
evidenciam, porque sabem que é uma etapa 
do processo de gestão.

Como as coisas mudam, a avaliação dos 
processos deve ser feita continuamente, em 
ciclos. Sugestões de pacientes, observações 
de colaboradores e dados coletados em 
procedimentos podem dar origem a modi-
ficações nos processos do Hospital.

Trabalho em grupo

Rodrigo Fontan, geren-
te médico do Hospital 
VITA Batel, explica que 
“protocolos assisten-
ciais” são conjuntos de 
regras que padronizam 
o atendimento a alguns 
tipos de situação: como 
deve ser o diagnóstico, 
o prazo em que os pro-
cedimentos devem ser 
executados, e assim por 
diante. “A nossa expe-
riência e a informação 
científica permitem criar 
esses protocolos as-
sistenciais, que trazem 
mais segurança para 
o paciente”, diz Fontan. 

Multidisciplinaridade é outra marca da Acredi-
tação: os grupos que examinam os problemas 
e propõem soluções são formados por profis-
sionais de diversos setores, e uma pessoa pode 
inclusive participar de dois ou três grupos de 
trabalho. “No início, a multidisciplinaridade é 
uma dificuldade extra”, diz Alexandre Raichert, 
coordenador do Escritório da Qualidade do 
Hospital VITA Batel. “É trabalhoso fazer com 
que várias pessoas com diferentes pontos de 
vista atuem juntas; mas hoje todos compre-
endem como essa diversidade é importante 
para a qualidade”.  Segundo Raichert, nas 
reuniões de análise e definição dos protoco-
los participam até dez profissionais, inclusive 
médico, enfermeiro, fisioterapeuta, radiologista, 
do administrativo e do Escritório da Qualidade.

Médicos também apoiam

Do ponto de vista dos médicos, o trabalho 
com um hospital Acreditado traz segurança 
para seus pacientes e previsibilidade no seu 
trabalho. “A grande diferença para o médico é 
saber que seu paciente vai ser bem atendido 
desde o momento em que entra no Hospital 
até mesmo depois que vai embora”, diz Fontan. 
A documentação aumenta, os requisitos são 

maiores, mas depois que compreende como 
a Acreditação funciona, o médico passa a 
apreciar e incentivar essa forma de trabalho. 
Como a Acreditação envolve a todos no Hos-
pital, até mesmo seguranças, recepcionistas 
e serventes estão treinados para reconhecer 
determinados sintomas, o que aumenta a 
segurança do paciente. 

Valores de qualidade

“O Grupo VITA tem em seus valores a questão 
da qualidade, está no ‘DNA’ do grupo”, diz Rai-
chert. Para ele, isso é muito importante, porque 
todos estão alinhados com a mesma forma 
de pensar e agir, desde a alta administração, 
passando pela administração, assistência e 
manutenção. “Desde que entra, a pessoa sabe 
que vai trabalhar com qualidade assistencial” 
diz Raichert, “o que permite um envolvimento 
de todos os colaboradores”.

Um hospital sem vícios

Segundo Fontan, uma vantagem para o 
Hospital VITA Batel é que, por ser um hospital 
novo, que completou em dezembro de 2010 
seis anos de funcionamento, não havia maus 
hábitos do passado a superar: desde o início 
a gestão da qualidade esteve presente, com 
todos os setores imbuídos do desejo de prestar 
o melhor serviço ao paciente.

Com a palavra, o IQG
De acordo com Rubens José Covello, CEO do Ins-
tituto Qualisa de Gestão (IQG), umas das entidades 
com a responsabilidade de realizar a avaliação e 
certificação da qualidade em hospitais, laboratórios, 
clínicas e demais empresas do setor, a acreditação 
de serviços de saúde é um sistema de avaliação 
externa, voluntário, periódico e reservado. “Obter 
um certificado é demonstrar para a sociedade a 
responsabilidade de todos os envolvidos do hospital 
com a qualidade da assistência prestada”, ressalta.

Linha do Tempo
• Dezembro 2004 - Inauguração Hospital VITA Batel
• Julho 2007 - Criação do Escritório da Qualidade
• Abril 2008 - Criação do Núcleo de Gestão de 
Segurança Assistencial (NGSA)
• Setembro 2008 - Auditoria de Diagnóstico para 
Acreditação Pleno (Nível 2)
• Maio 2009 - Certificação Acreditação Pleno 
(Nível 2)
• Fevereiro 2010 - Auditoria Manutenção ONA 
Nível 2
• Junho 2010 - Diagnóstico ONA Nível 3
• Outubro 2010 - Certificação Acreditação com 
Excelência (Nível 3)

Rodrigo Fontan

Alexandre Raichert
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• Curiosidade: dos 7.000 hospitais brasileiros, 
somente 300 têm Acreditação e apenas 45 com 
nível de excelência

A Trilha da Acreditação

Este quadro busca descrever, resumidamente, a sequência de ações da Acreditação, que é um 
tipo de gestão da qualidade específica para serviços de saúde. Elas formam um ciclo contínuo de 
coleta de informações e propostas de melhorias, que fazem com que todos os processos estejam 
sempre sendo avaliados e aperfeiçoados.

2. Desenvolver ações

Grupos de trabalho planejam
ações para reduzir os riscos
mapeados

0. Visita diagnóstica -IQG

A entidade que faz a Acredi-
tação avalia o hospital 
e direciona os esforços
Para alcançar a certificação

1. Mapear riscos

Os colaboradores identificam
os riscos em seus setores

3. Criar protocolos 
assistenciais

Protocolo é um conjunto 
de ações para um deter-
minado tipo de risco ou 
procedimento

4. Implementar ações

•7 grupos de trabalho
•Comitê do gerenciamento 
de riscos
•Time de cuidados intensivos 
(Pronto Socorro e duas UTIs)
•Núcleo de Gestão de Segu-
rança Assistencial (NGSA)

5. Avaliar resultados

A cada rodada de resultados
é feita uma avaliação, que
ocorre em todos os níveis 
e o tempo todo

6. Implementar 
ações de melhoria

As mudanças podem 
acontecer:
. por demanda
. por indicadores
. pela entrada de novos 
procedimentos / espe-
cialidades

• De onde vêm as mudanças:
- Pesquisa de satisfação junto ao paciente
- Reclamações e sugestões
- Análise crítica dos resultados
- RMQ (Requisição de Melhoria da Qualidade): 
quando um colaborador percebe que algo pode 
ser corrigido ou aperfeiçoado, ele faz uma RMQ 
no Escritório de Qualidade, que pode dar origem 
a um novo plano de ação.

• Curiosidade: 
7 grupos de trabalho: 
4 grupos para protocolos: Sepse, AVC, dor 
torácica, cirurgia bariátrica
1 grupo de cuidados intensivos
1 grupo para ambiente hospitalar
1 grupo gestor 

• Curiosidade: O Hospital VITA Batel já come-
çou com a Acreditação Nível 2 (maio 2009), já 
que cumpria todos os requisitos do Nível 1

• Curiosidade: em um sistema de gestão da 
qualidade, as falhas são vistas como informa-
ções e oportunidades de melhorar

• Facilitador: 
Experiência 
acumulada de 
outros Hospitais 
do Grupo VITA

• Dificuldade extra: 
Durante o processo de 
Acreditação do Hospital 
VITA Batel, a ONA 
modificou significativa-
mente os critérios da 
certificação, que deixa-
ram de focar tanto nos 
processos e passaram a 
dar mais importância à 
segurança assistencial.
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Dicas de sites e tecnologia

Segue uma lista de dez coisas que talvez você faça, 
mas que não, não são boas para uma convivência 
saudável com a tecnologia: 

1. Não instalar software de segurança
2. Não fazer backup dos seus arquivos
3. Responder a mensagens do tipo “spam” ou “corrente”
4. Começar “correntes”
5. Usar um notebook na cama
6. Imprimir tudo
7. Levar uma câmera para a praia
8. Deixar um notebook no carro
9. Guardar todos os seus emails
10. Socar o seu computador
(fonte: Crunchgear.com)

Os smartphones, ou celulares “inteligentes”, são peque-
nos computadores que rodam um sistema operacional 
(SO) para funcionar. Por exemplo, os modelos da Nokia 
utilizam o SO Symbian, o iPhone tem SO com esse 
mesmo nome, e assim por diante. A novidade nesse 
mercado é que o SO Android, desenvolvido pela Goo-
gle, abocanhou uma enorme parcela dos consumidores: 
de janeiro a agosto de 2010, 32% dos americanos que 
compraram smartphones escolheram um modelo com 
Android. É bem provável que o mesmo aconteça por 
aqui, assim que houver smartphones Android a preços 
mais acessíveis. Já existem nos EUA cerca de 90 
modelos com esse sistema, e centenas de aplicações 
prontas para serem instaladas, muitas delas gratuitas.

Quer deixar seu computador com uma aparência 
subaquática e tranquilizante? Experimente estes lindos 
papéis de parede com imagens submarinas da vida nos 
corais que o site HowToGeek selecionou (http://bit.ly/
cEfHoZ - url comprimida). Para trocar o papel de parede 
no Windows, basta clicar com o botão direito do mouse 
no desktop e escolher a opção “propriedades”. A aba 
“área de trabalho” lhe dá as opções para trocar o papel 
de parede.

O Android está chegando

Desktop no fundo do mar

Dropbox, sua memória na 
nuvem

Dropbox (www.dropbox.com) é um aplicativo muito 
popular que facilita a tarefa de fazer cópia de segurança 
(backup) e compartilhar arquivos. Quando você instala 
o Dropbox, ele cria no seu computador uma pasta cha-
mada “My Dropbox”, e tudo que você salva nessa pasta 
também é salvo na Internet, mas só você pode acessar. 
Em caso de perda do computador, os arquivos estão 
lá na “nuvem”, protegidos e você pode recuperá-los. 
Outro uso do Dropbox é para quem quer compartilhar 
essa pasta com outras pessoas ou com um notebook. O 
Dropbox oferece 2 gigabytes de espaço de armazena-
mento gratuito; para ter mais que isso é preciso pagar 
uma taxa mensal.

Ache as diferenças!
O jogo online “The Search for Wondla” é, antes de 
tudo, absolutamente lindo (http://wondla.com/game1/). 
O objetivo de cada fase  é encontrar as diferenças 
entre duas ilustrações do livro com o mesmo nome, de 
Tony Diterlizzi. Conforme o jogador completa as fases, 
avança na história, contada sem palavras, da busca 
da heroína Eva Nine por outros humanos no futuro. 
Existe também uma versão para ser jogada no iPad. 
O primeiro jogo, com 28 fases, é gratuito.

No dia 20 de novembro, o sistema operacional Windows 
comemorou seu 25º aniversário de lançamento pela 
Microsoft. Pouca gente chegou a conhecer o Windows 
1.0, mas hoje cerca de 90% dos computadores pesso-
ais do mundo todo usam alguma versão desse sistema 
operacional. A primeira versão trazia programas de cal-
culadora, calendários, arquivo de cartões, relógio, bloco 
de notas e outros. O Windows só deslanchou realmente 
a partir da versão 3.0, lançada em 1990.

Feliz aniversário, Windows

Internet aumenta risco de diabetes
Longas horas de inatividade física, juntamente com uma alimentação baseada em lanches, salgadinhos e refrigeran-
tes estão tornando os usuários de Internet e videogames mais vulneráveis ao diabetes. A OMS já considera a doença 
uma epidemia, com 245 milhões de portadores em todo o mundo e um novo caso a cada cinco segundos. O Dia 
Mundial do Diabetes foi comemorado no dia 14 de novembro, e campanhas em todo o Brasil alertaram a população 
quanto à atividade física e alimentação balanceada como principais fatores de prevenção do diabetes tipo 2.

Proteja sua privacidade
As pessoas que estão preocupadas com sua privacidade 
online têm seus motivos: hoje é cada vez mais fácil coletar 
informações sobre alguém e montar um quadro completo 
de seus dados pessoais. Além do risco de ser seguido, 
importunado e intimidado na Internet, os danos podem se 
concretizar. Algumas dicas para se proteger na Internet: 
1 - Divulgue o menor número de informações pessoais 
que puder;
2 - Não digite sua data de nascimento completa ao 
preencher um perfil;
3 - Bloqueie os “cookies” no seu navegador;
4 - Use senhas e nomes diferentes em sites diferentes;
5 - Evite serviços de geolocalização (que podem mos-
trar onde você está);
6 - Seja desconfiado (na Internet, pode ser tudo mentira).

Paypal em Português
Muita gente quer fazer compras em sites internacionais, 
mas tem medo de colocar o número do seu cartão de 
crédito em vários sites e acabar tendo problemas. A 
solução para isso é o serviço Paypal (www.paypal.com.
br), um serviço que atua como um intermediário entre 
a loja e o seu cartão, e que está disponível no Brasil 
desde agosto de 2010. Outra vantagem do Paypal é 
que ele é aceito nos sites de compras mais conhecidos, 
como a Amazon.com, e funciona como um indicador da 
confiabilidade do site. Mas mesmo com o Paypal, sem-
pre é bom pesquisar sobre o site em que você pretende 
comprar antes de realizar a transação.

10 hábitos ruins 
no computador
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Túnel do TempoTúnel do Tempo

Quiron

Na mitologia grega, o centauro Quiron foi 
ferido por Hércules, e criou a Medicina para 
curar-se, ainda que fosse imortal. Ele ensinou 
a Esculápio, um mortal, a arte da cura, que se 
tornou a fonte do conhecimento médico má-
gico entre os gregos. O herói Aquiles, também 
discípulo de Quiron, tinha conhecimentos de 
cura. (1)

“Quantos bravos havia estão feridos;
Cresce a força Troiana e cresce a fúria.
Mas tu salva-me e leva ao meu navio;
Tira-me a seta, em banho morno a chaga,
Asperge os lenimentos que de Aquiles
Aprendeste, e que afirmam lhe ensinara
Quiron dentre os Centauros o mais justo”

Ilíada, Livro XI, tradução de Manoel Odorico 
Mendes (1a edição, 1874), Ebooks Brasil

Esculápio

Um dos mais antigos deuses gregos com 
poder de cura foi Esculápio, a quem eram 
dedicadas orações por quem buscava alívio 
e em cerimônias de cura nos templos e casas. 
Esculápio é citado como um homem na Ilíada, 
mas conforme aumentam seus seguidores, ele 
é elevado à posição de deus, e vários templos 
foram construídos em sua homenagem. (2)

A cobra e seu significado para a Medicina

O bordão de Esculápio simbolizava a autori-
dade do deus grego da Medicina. A serpente 

Uma brevíssima
história da Medicina
As bases da moderna Medicina estão na Grécia clássica, 
do período de 800 a.C. a 200 a.C. Nesse período, a 
Medicina grega passou das explicações divinas e místicas 
para a observação e argumentação lógica.

simboliza a renovação e a cura. A Organização 
Mundial de Saúde - OMS -, fundada em 1948, 
adotou o símbolo de Esculápio. A Associação 
Médica Mundial, reunida em Havana em 1956, 
adotou um modelo padronizado do símbolo de 
Esculápio para uso dos médicos civis. Várias 
organizações médicas de caráter profissional 
adotam emblema com a serpente de Esculápio, 
inclusive Brasil, Canadá, Inglaterra, França e 
Alemanha. O bordão de Esculápio tem uma 
serpente apenas, e não duas. (3)

Hipócrates

O grego Hipócrates é considerado o pri-
meiro médico. Seu nome surge por volta 
do século V a.C. Considera-se que ele foi o 
primeiro a utilizar a observação como base 
para o conhecimento médico e a cura. É 
o primeiro a não receitar apenas orações 
e sacrifícios aos deuses, mas também 
mudanças na dieta, equilíbrio nos hábitos 
e uso de produtos curativos. (4)

O Juramento de Hipócrates

Considera-se que a declaração solene feita 
pelos médicos ao se formarem seja de autoria 
de Hipócrates. Na sua versão pagã, o texto 
começa lembrando os deuses do Olimpo:

“Eu juro, por Apolo, médico, por Esculápio, 
Higéia e Panacéia, e tomo por testemunhas 
todos os deuses e todas as deusas, cumprir, 

1

2

3
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segundo meu poder e minha razão, a promes-
sa que se segue.”

A Declaração de Genebra

A Declaração de Genebra foi aprovada pela 
Assembleia Geral da Associação Médica 
Mundial em Genebra, 1948, e é uma versão 
modernizada e adaptada dos preceitos morais 
do Juramento de Hipócrates. Ela é utilizada em 
vários países, inclusive o Brasil, na solenidade 
de formatura de novos médicos (versão clás-
sica em português):

“Eu, solenemente, juro consagrar minha 
vida a serviço da Humanidade.
Darei como reconhecimento a meus 
mestres, meu respeito e minha gratidão.
Praticarei a minha profissão com cons-
ciência e dignidade.
A saúde dos meus pacientes será a 
minha primeira preocupação.
Respeitarei os segredos a mim confiados.

Manterei, a todo custo, no máximo pos-
sível, a honra e a tradição da profissão 
médica.
Meus colegas serão meus irmãos.
Não permitirei que concepções religiosas, 
nacionais, raciais, partidárias ou sociais 
intervenham entre meu dever e meus 
pacientes.
Manterei o mais alto respeito pela vida 
humana, desde sua concepção. Mesmo 
sob ameaça, não usarei meu conheci-
mento médico em princípios contrários 
às leis da natureza.
Faço estas promessas, solene e livremen-
te, pela minha própria honra.”

Desenvolvimento da Anatomia - séc XVI

A moderna Medicina começa a se desenvol-
ver em 1543, com a publicação do primeiro 
livro sobre anatomia humana, De Humanis 
Corporis Fabrica, pelo médico belga Andreas 
Vesalius (1514-1564). Vesalius é comparável 

a Hipócrates em importância e é considerado 
o pai da anatomia moderna. Sabia grego e 
latim à perfeição e estudou os autores clás-
sicos exaustivamente. Vesalius desenvolveu 
seu conhecimento à base de frequentes 
visitas a cemitérios, em busca de material de 
estudos. (5)

Descoberta da Circulação Sanguínea - séc XVII

O médico inglês William Harvey publicou em 
1628 sua obra “Estudo Anatômico do Movi-
mento do Coração e do Sangue em Animais”, 
onde explicava como o coração impulsionava 
o sangue em um ciclo através do corpo. A 
ilustração mostra como Harvey demonstrou 
sua teoria. (6)

Fontes: National Library of Medicine (EUA) - History of 
Medicine Division; Ebooks Brasil; foto estátua Esculápio 
por Sailko, Wikimedia; Wikipedia; BBC.

Parabéns, Doutor
Este breve relato de alguns dos marcos da Medicina 
moderna é uma homenagem da Revista VITAL ao Dia 
do Médico, comemorado em 18 de outubro, e a todos 
os “discípulos de Esculápio”, que perpetuam a tradição 
milenar de aprender, curar e respeitar. 

4

5

6
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Hospital VITA Curitiba tem 
Enfermagem nota dez!
A equipe de Enfermagem do Hospital obteve 
excelentes índices de avaliação

Enfermeiros e técnicos de enfermagem do 
Hospital VITA Curitiba ultrapassaram as 
expectativas: na Prova Anual realizada pela 

instituição, com 227 pessoas, o índice de 
aprovação superou o esperado e houve 22  
profissionais que simplesmente acertaram 

a prova toda. “Consideramos o 
resultado extremamente positivo, 
pelo envolvimento, interesse e 
dedicação da equipe”, diz Adriana 
Kraft, gerente de Enfermagem do 
Hospital.

Anualmente, o Hospital VITA Curiti-
ba realiza uma prova para avaliar 
os conhecimentos técnicos de 
enfermeiros e técnicos de enfer-
magem da instituição, com foco na 
atividade diária. O objetivo da prova 
não é tanto “aprovar” ou “reprovar” 
os profissionais, mas direcionar 
a programação de treinamentos, 
aprimoramento de técnicas e incor-
poração de novos conhecimentos. 

 Estudiosos
Abaixo, os nomes dos enfermeiros e técnicos 
de enfermagem que tiraram nota 10.

Alessandra Rodrigues Betin
Anderson Alves Candido 
Duílio Marcus Miranda
Franciele Aparecida Dantas
Gloria Berdach Paiva da Silva
Helen de Moraes Florão Correa 
Isabelle Bertoli 
Josiane do Rocio Mello
Josmir Batista dos Santos 
Luciana Aparecida Mildemberger
Marcelle Fernanda Soares

Maria Angelina de Lima
Maria Aparecida dos S. Vieira
Maria Cristina Rahmeier 
Nadia Borghi dos Santos
Priscilla Maria Oliveira 
Rafael Rosso
Raquel Mazetti Castro 
Renata Comenale 
Silvia Regina Hernandes Schwalb
Vera Golfetto
Zumeig Rodrigues Schmitt 

As boas médias alcançadas mostram que a 
equipe está motivada, e que os treinamentos 
têm surtido efeito, o que traz mais segurança 
para o paciente, reduz os índices de acidentes, 
e dá aos médicos a segurança de trabalhar 
com uma equipe realmente empenhada. As 
atividades da prova anual são coordenadas 
pelo serviço de Educação Continuada, em 
conjunto com as enfermeiras.

Renata Comenale, Priscilla Maria de 
Oliveira, Zumeig Rodrigues Schimitt, 
Silvia Regina Hernandes Schwalb, 
Raquel Mazetti Castro e Vera Golfeto 
acertaram a prova toda!

Qualidade renovada 
em Volta Redonda
Hospital VITA Volta Redonda recebeu auditores para renovação 
de sua Acreditação pela ONA e promoveu palestra sobre os 
requisitos de uma certificação internacional 

O Hospital VITA Volta Redonda recebeu a visita 
de auditores externos do Instituto Qualisa de 
Gestão (IQG), nos dias 27 e 28 de agosto de 
2010. A visita teve o objetivo de verificar a 
manutenção dos princípios de qualidade exi-
gidos pelo método de certificação nacional. O 
resultado foi bastante satisfatório, uma vez que 
foram validados os processos adotados pelo 
hospital para garantir a segurança do paciente 
e confirmada a adoção das melhores práticas 
nas unidades assistenciais. O Hospital VITA 
Volta Redonda conta com uma Acreditação em 
nível de Excelência pela Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), tendo sido o quinto 
hospital no País a alcançar essa certificação.

No dia 20 de setembro, o escritório da Qualida-
de promoveu uma palestra para os superviso-

res do Hospital VITA Volta Redonda cujo tema 
foi o Sistema Canadense de Acreditação e os 
requisitos para obtenção desta certificação. A 
palestrante, Mara Machado, do Instituto Qua-
lisa de Gestão, apresentou ao grupo qual o 
método a ser adotado além de orientar sobre 
as fases deste trabalho.  Houve discussões a 
respeito dos times obrigatórios e seus objetivos, 
e também sobre gerenciamento de riscos.  

Acreditação é um tipo de avaliação externa 
para hospitais e outras instituições de saúde, 
realizada por entidades independentes, que 
atestam o nível dos serviços prestados por 
aquelas instituições - é como um “diploma” 
da qualidade. A visita dos auditores foi uma 
importante etapa no processo de conquista 
da Acreditação Internacional pelo Conselho  

Canadense  de Acreditação em Serviços 
de Saúde (CCHSA), uma certificação de 
qualidade reconhecida no mundo todo. O 
processo tem a orientação do IQG, instituição 
acreditadora  responsável  pela  implantação 
do sistema no Brasil. O projeto de Acredi-
tação internacional do VITA Volta Redonda 
começou em junho de 2008.

Mara Machado, do IQG, palestrante do 
Sistema Canadense de Acreditação.
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Maurício, elétrico por natureza
Profissionalmente, Maurício Fogaça administra
um Hospital; nas horas de lazer, uma churrasqueira

“Sou gaúcho, gremista, toco violão, sou casado 
com a Amanda e pai do Maurício Gabriel, de 
dois anos”. Foi assim, de forma rápida e resu-
mida, que Maurício Fogaça, superintendente 
do Hospital VITA Batel, descreveu seu próprio 
perfil. Isso mostra outra característica que ele 
esqueceu de mencionar: Maurício é elétrico e 
está sempre entusiasmado. Ultimamente, ele 
anda mais animado ainda, de tanta satisfa-
ção com o trabalho realizado pela equipe do 
Hospital VITA Batel, a conquista da Acreditação 

com nível de Exce-
lência (veja matéria 
na pág. 14). 

A vocação para Ad-
ministração Hos-
pitalar veio cedo: 
em 1993, aos 18 
anos, Maurício en-
trou na faculdade 
de Administração, 
que concluiu em 

1997 e emendou com uma pós-graduação 
em Finanças, em 1999. Durante a faculdade, 
Maurício não podia se dar ao luxo de ser 
reprovado, senão perderia a bolsa que lhe 
permitiu cursar uma faculdade particular, 
“e sempre trabalhando”, acrescenta. A mais 
recente etapa de seus estudos foi o mestrado 
em Administração, conquistado em 2006, com 
uma pesquisa sobre o equilíbrio nas relações 
entre hospitais e operadoras de Saúde. “Não 
sou do tipo que vai para casa e fica lendo dez 
livros, simplesmente não consigo, então como 
eu fiz? Eu nunca matei aula, prestava muita 
atenção nas aulas, lia para esclarecer alguma 
dúvida e não precisava estudar”, conta Maurício.

Os hobbies de Maurício são o futebol e a 
cozinha, onde inventa receitas em seu vasto 
equipamento culinário: um forno a lenha, 
uma churrasqueira, um fogão a lenha e uma 
grelha, tudo no quintal da sua casa. Como 
bom gaúcho, o prato preferido de Maurício é 
o churrasco. Religioso, Maurício costuma ir à 

missa aos domingos e gosta muito de viver 
em Curitiba, exceto pelas “sequências de dias 
frios”, mas não deixa de visitar Porto Alegre 
para rever a família e os amigos. Também 
gosta de aproveitar os fins de semana para 
viajar com Amanda e o filho.

 Perfil
Esporte: futebol
Time: Grêmio
Prato preferido: churrasco
Signo: leão
Qualidade: lealdade
Defeito: insistência
Mania: rezar antes de 
reuniões importantes

Galeria homenageia história 
do Hospital VITA Volta Redonda
O Hospital VITA Volta Redonda tem muito or-
gulho de sua história, que começou em 1942, 
quando a Companhia Siderúrgica Nacional 
construiu um barracão de madeira para abri-
gar um hospital que atenderia os operários 
que construíam a usina: era o nascimento 
do Hospital da CSN. Para homenagear essas 
origens, foi inaugurada uma Galeria com fotos 

da construção, dos primeiros funcionários e 
administradores, laboratórios, instrumentos 
cirúrgicos e muito mais. As imagens estão 
acompanhadas de textos que descrevem 
essa história e as ampliações, em um painel 
emocionante que resgata e homenageia os 
pioneiros, que criaram as bases para o que é 
hoje um dos hospitais mais modernos do País.
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Bebês com 
carteirinha

A partir de setembro 
de 2010, todos os 

bebês nascidos na 
Maternidade VITA 

Volta Redonda re-
cebem uma Cartei-
rinha de Identidade 

do bebê e já vão 
para casa com o 

“documento”.

André Luiz no comando
do Hospital VITA Curitiba

André Luiz da Silva, um 
executivo com ampla 

experiência na área de 
Saúde, é o novo supe-
rintendente do Hospital 
VITA Curitiba. Sua espe-
cialidade é a área co-

mercial, tendo passado 
pelos hospitais Santa Cruz, 

do Coração e São Luiz, 
todos em São Paulo, onde 
liderou negociações com 

clientes e fornecedores de 
grande porte. 

Congresso de Gestão 
em Saúde
Maurício Fogaça, su-
perintendente do Hos-
pital VITA Batel, André 
Luiz da Silva, superin-
tendente do Hospital 
VITA Curitiba, e José 
Octávio Leme, diretor 

regional do Grupo VITA, participaram do 8º Congresso 
de Gestão de Assistência à Saúde, em novembro, em 
São Paulo. O evento foi promovido pela UNIDAS, União 
Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde.

Pra cima todo santo ajuda
João Luiz Carneiro, dos 
hospitais VITA Curitiba e 
VITA Batel, é um corredor 
pra cima, literalmente. Na 
foto, sua participação na 
prova Subida da Graciosa, 
que tem 20 km de exten-
são, dos quais 16 km são 
subida. Ele participa sem-
pre de corridas de longa 
distância, como maratona, 
meia-maratona e 10 km. 

Casamento no Hospital
Mauro Alves de Oliveira e 
Terezinha das Graças Car-
mos casaram-se em no-
vembro, dentro do Hospital 
VITA Volta Redonda. Mauro 
estava em tratamento de 
uma doença crônica, e 
o casal decidiu realizar a 
cerimônia no Hospital. Foi 
uma grande honra para a 
instituição abrigar um even-
to tão emocionante.

Ele voltou!
Depois de oito longos 
e saudosos meses de 
ausência, Deumy Ra-
belo retornou às suas 

atividades como supe-
rintendente do Hospital 

VITA Volta Redonda. 
Nesse período, Deumy 
esteve coordenando a 

implantação do Hospital 
da Mulher, em São João 
de Meriti (RJ). Seja muito 

bem-vindo de volta!!

Atendimento dá samba!
O atendimento que o paciente José Martins Gonçal-
ves recebeu no Hospital VITA Volta Redonda foi tão 
bom que o inspirou a compor o Samba do VITA, que é 
assim: 

Hospital VITA tenho que elogiar,
E agradecer a como me trataram lá.
A sua equipe é competente, sim senhor, 
Tratando da saúde, o VITA está dando um show.
Show de higiene, show de muita atenção,
Show de ser humano e muita dedicação.

Família que corre 
unida...
Na foto, a médica 
Claudia Hidasy, do 
Hospital VITA Volta Re-
donda, e o filho Ga-
briel Hidasy Rezende 
durante a XIV Meia 
Maratona Internacio-
nal do Rio de Janeiro, 
uma prova de 21 km 
de extensão. 
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