CARTA AO LEITOR

EDIFÍCIOS SEGUROS E
HUMANIZADOS
A

pandemia do novo coronavírus vem
colocando a Saúde à prova de importantes desafios. Incorporações de novas
tecnologias e conceitos, adoção de práticas
mais modernas de gestão, investimentos em
expansões e inauguração de prédios são
marcantes neste setor. Desde a concepção
arquitetônica à gestão do dia a dia de uma
instituição de saúde devem visar o melhor
atendimento ao usuário.
Exemplos que buscam continuamente
ofertar o melhor suporte possível ao paciente estão nas páginas desta edição da Revista
HealthARQ, que traz na capa a Instituição
recorde em expansões: o Grupo São Cristóvão Saúde.
Sob a liderança do Engº Valdir Ventura, o
Grupo também se destaca na lista dos ganhadores do Prêmio HealthARQ. Essa nossa
homenagem chega à quinta edição, com os
eleitos pelo conselho editorial do Grupo Mídia nas categorias Marcas mais Lembradas,
Cases de Sucesso e Profissional de Destaque.
E é com muita felicidade que trazemos
essa lista de importantes exemplos que
constroem a nossa saúde, especialmente em
um ano repleto de muitos desafios impostos

pela Covid-19. São líderes inspiradores que
vêm investindo na criatividade, ousadia, sustentabilidade e eficiência para os edifícios
de saúde.
O trabalho por eles desempenhados no
setor trouxe um significativo avanço no
modo como se pensa e se faz a arquitetura
e construção na saúde, sem se esquecer da
indústria de facilities, que sempre vem trazendo novas soluções para o mercado.
Da criatividade do arquiteto às tecnologias
da indústria, um fator os une: o paciente. É
impossível pensar em sustentabilidade no setor sem colocar o paciente no centro das demandas. E acreditamos que os nossos ganhadores são exemplos à frente dessa cultura.
Percebe-se um grande esforço desses profissionais e empresas em oferecer ao paciente o melhor ambiente de saúde. Ergonomia,
conforto térmico, acessibilidade, design biofílico, iluminação não são mais diferenciais,
mas sim elementares para as instituições excelência da saúde.
São os edifícios de saúde inseridos também no processo de cura do paciente, do
conforto aos colaboradores e, principalmente, da segurança de todos.

Edmilson Jr. Caparelli
Presidente | Publisher
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PALAVRA DA EDITORA

AS TRANSFORMAÇÕES DE
NOSSOS EDIFÍCIOS DE SAÚDE
A

indústria da arquitetura, engenharia,
construção e facilities da Saúde têm vivido intensas transformações nos últimos anos
e, com a pandemia, as respostas às exigências
do mercado aceleraram ainda mais a procura
por soluções rápidas, sustentáveis, tecnológicas
e dinâmicas.
Os ganhadores da quinta edição do Prêmio
HealthARQ são os players que lideraram essa
transformação não apenas no último ano, mas
também na última década. É um reconhecimento à alta performance, ousadia, criatividade, humanização e liderança de empresas,
instituições de saúde e profissionais que constroem a saúde brasileira.
A lista oficial dos ganhadores, eleitos pelo
conselho editorial do Grupo Mídia, está nas
próximas páginas, que também traz uma homenagem especial do Grupo Mídia à Associação Brasileira para o Desenvolvimento do
Edifício Hospitalar (ABDEH) e a Lauro Miquelin,
CEO da L+M.
Entre os ganhadores do Prêmio HealthARQ
está o Grupo São Cristóvão Saúde, cujo presidente Valdir Ventura estampa a capa desta edição. A instituição segue com a expansão de sua
rede própria, inaugurando avançados centros

ambulatoriais, adquirindo novos equipamentos
de última geração, modernizando cada vez mais
o Hospital e Maternidade São Cristóvão, além
de aumentar a capacidade de leitos disponíveis.
E mesmo em um ano de pandemia, o GSCS não
parou com seus investimentos. Em agosto deste
ano, foi inaugurado o CEGAV - Centro Endogástrico Américo Ventura, responsável pelos procedimentos de Colonoscopia e Endoscopia Digestiva
para os nossos beneficiários.
Também nesta edição você confere um artigo exclusivo assinado pelo arquiteto Siegbert
Zanettini. Em “A complexidade da reforma de
um grande hospital”, Zanettini explica sobre o
seu trabalho no Hospital Albert Einstein. Trata-se da realização do retrofit global externo dos
edifícios da unidade o Morumbi da Instituição.
Neste mesmo trabalho também atuaram a arquiteta Betty Birger, que realizou o tratamento de interiores, e a especialista em iluminação
Neide Senzi. Elas contam as peculiaridades deste importante projeto.
Esses e outros cases das próximas páginas
evidenciam como as atuais transformações dos
edifícios de saúde prezam por colocar o paciente
no centro de todos os pensamentos e rabiscos da
arquitetura e engenharia da saúde.

CARLA DE PAULA BARBOSA CORREA
Editora da HealthARQ
carla@grupomidia.com
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HUB DA SAÚDE TRAZ MODELO DE
OPERAÇÃO INÉDITO PARA O BRASIL
Outubro marcou o início das operações do Hospital Moinhos de Vento no HUB da Saúde. Formado por uma rede de centros de cuidado de
saúde e bem-estar, o espaço foi inspirado em um
modelo adotado no exterior para solucionar problemas de distribuição da saúde.
O empreendimento conta com a parceria de
clínicas como a Doctor Clin e a São Pietro Uro
& Oftalmo Center. Também estão a Osteocore,
DigeClin & EndoClin, Laboratório Mont'Serrat,
Servital Ortopedia, Maxxi Econômica Farmácias e
Óticas Carol.

A.C.CAMARGO COM NOVA UNIDADE NA
ZONA SUL DE SÃO PAULO
A zona sul de São Paulo ganhou uma unidade do
A.C.Camargo Cancer Center, um centro integrado de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa
do câncer. O novo espaço foi criado para oferecer
acesso aos pacientes oncológicos e proporcionar
mais conforto para quem trabalha ou mora na região do bairro Itaim Bibi.
O centro funcionará em duas fases, mas ao final
deve cobrir consultas de tumores de mama, ginecológicos, cutâneos, quimioterapia, radioterapia,
exames de imagem e muitos outros.
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GRUPO OPTY NO MERCADO OFTALMOLÓGICO DE
PERNAMBUCO
O Grupo Opty anunciou sua chegada à Pernambuco. Com três
unidades em Recife e uma na cidade de Paulista, o Oftalmax
Hospital de Olhos é seu novo associado.
“Trata-se de uma rede já consolidada, com unidades bem localizadas e preocupação em oferecer equipamentos de ponta
e atendimento competente ao seu público. É uma importante porta de entrada na região que nos permitirá fornecer um
maior acesso a um atendimento oftalmológico de qualidade”,
diz Amaury Guerrero, CEO do Grupo Opty.

REDE SÃO CAMILO ENTREGA NOVOS LEITOS PARA
TRATAMENTO ONCOLÓGICO
A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo entregou 18
novos leitos nas áreas de oncologia e hematologia, ampliando instalações na Unidade Ipiranga. Os leitos são destinados
ao atendimento de pacientes adultos e equipados com o que
há de mais moderno no setor, também podendo ser revertidos para UTI.
Além de contarem com controle de pressão do ar, recurso
que evita a propagação de vírus e bactérias, as instalações
possuem avançado sistema de monitoramento, ajudando a
aumentar a segurança do paciente.

COMUNICADO GRUPO MÍDIA

PREMIAÇÃO DO OSCAR DA SAÚDE
SERÁ DIA 7 DE ABRIL DE 2021

A

pandemia do novo coronavírus forçou mudanças em diversos nichos
da economia, e no setor de eventos
não foi diferente. Muitos dos encontros foram
adiados, ou mesmo cancelados, para evitar o
contágio e a disseminação da Covid-19.
Diante desse novo cenário, o Grupo Mídia,
responsável pelos maiores e mais consagrados eventos do calendário de saúde do Brasil,
e sempre proporcionando as melhores experiências para os nossos convidados, comunica que premiação do “100 Mais Influentes
da Saúde” será realizada no dia 7 de abril de
2021, no Unimed Hall - São Paulo.
Esta decisão do Grupo Mídia apóia-se em
pedidos de lideranças do setor, como tam-

bém diante das incertezas que ainda estamos vivendo com a Covid-19. Essa mudança é imprescindível para proporcionar um
evento brilhante e inesquecível como é o
“100 Mais Influentes da Saúde”.
A nova data escolhida, 7 de abril de 2021,
vem a celebrar o Dia Mundial da Saúde,
criado em 1948, pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Escolhemos esta data tão
marcante de nosso setor para, juntos, aplaudirmos também os vencedores do Oscar da
Saúde na Década.
Os ganhadores da edição 2020 são escolhidos por meio de votação e pesquisa de
mercado, que analisará toda a história dos
líderes da última década.

HealthARQ

17

Boletim ARQ

PANDEMIA AUMENTA LEITOS DE UTI, MAS DISTRIBUIÇÃO AINDA É DESIGUAL
HOSPITAL SÃO LUCAS COPACABANA INVESTE CERCA
DE 2,5 MILHÕES EM AUTOMAÇÃO PREDIAL
O Hospital São Lucas Copacabana vem investindo em projetos
de automação e inteligência na gestão da infraestrutura para
aumentar a segurança dos seus usuários. Os projetos são na
área de eficiência energética, hídrica e operacional e o aporte
financeiro foi em torno de R$ 2,5 milhões.
Segundo Yuri Xavier Gianerini, Coordenador de Engenharia
Predial do São Lucas, os projetos contribuem para que o hospital tenha tecnologia de ponta em engenharia predial e seja
um dos mais modernos no país.

A oferta de leitos de UTI em estabelecimentos públicos, conveniados ao SUS ou particulares, aumentou
cerca de 45% desde que o Brasil passou a enfrentar
a pandemia de Covid-19. Contudo, o levantamento divulgado pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM) mostra que, como o incremento de quase
20 mil leitos públicos e privados de UTI objetivou
o atendimento exclusivo de infectados com o novo
coronavírus, o país continua a contar com uma infraestrutura insuficiente para acolher pacientes com
outras doenças.

HAPVIDA ACELERA PLANO DE EXPANSÃO
GRUPO ONCOMED INAUGURA CENTRO DE SAÚDE
O Orizonti Instituto Oncomed de Saúde e Longevidade traz
para Belo Horizonte um novo modelo de cuidado à saúde. A
integração dos tratamentos em diferentes áreas engloba os
conceitos de longevidade, tecnologia aliada à humanização
e inovação. Com capacidade anual de 27 mil internações, 35
mil cirurgias, 22 mil atendimentos no PA e 185 mil exames, o
investimento foi de R$ 350 milhões e o centro traz uma arquitetura que proporciona um menor consumo de energia e uso
mais racional dos recursos naturais.
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O plano atual de investimentos do Sistema Hapvida consta 345 obras, entre inaugurações de novas
unidades e melhorias na rede própria de atendimento. Somente no primeiro semestre deste ano,
a operadora investiu R$ 167 milhões na estrutura
física de 158 obras entregues em agosto.
“Continuamos com planos de expansão. Nos
apoiamos na rede própria verticalizada, que permite monitoramento, previsibilidade e planejamento
para garantir o acesso à saúde de qualidade”, explica Bruno Cals, CFO do Hapvida.
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LAURO MIQUELIN
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E

m preparação à SAHE –
South America Health
Education 2021, o mês de
setembro trouxe uma série
de entrevistas pela Maratona de Lives da SAHE ’21.
Especialistas de vários segmentos da Saúde compartilharam seus conhecimentos,
em bate-papos de alto nível
conduzidos pelos presidente dos comitês científicos
dos mais de vinte Masterclasses do evento.
Na abertura da série, Cláudia Cohn, do comitê de
Medicina Diagnóstica, entrevistou Leonardo Vedolin, Neuroradiologista e VP
da Dasa. Eles fizeram um
“Overview sobre a Medicina
Diagnóstica pós-pandemia”.
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Pelo Masterclass de Gestão
em Enfermagem, a presidente do comitê, Isabel Cunha,
entrevistou Luiza Dal Ben,
Doutora em Enfermagem e
Diretora da Dal Ben Home
Care. Elas conversaram sobre "Gestão e tecnologia na
transição dos cuidados de
enfermagem”.
Eduardo Winston Silva,
Diretor da NuVasive para
o Brasil e Presidente do
Conselho de Ad. do Instituto Ética Saúde, e Gabriela Pellegrino, Head de Ética
e Compliance da Edwards
para toda a América Latina,
participaram da live do Masterclass de Ética e Compliance. Com a coordenação de
Giovani Saavedra, presiden-

te do comitê, eles abordaram “Perspectivas de Compliance e Proteção de Dados
na Saúde”.
Já a live do Masterclass
SAHE Clínicas teve a presença de Maria Teresa D. V. Lodi,
Diretora Médica da Magara
As. e Auditoria Médica. Sob
o comando de Anis Mitri, o
bate-papo abordou o “Novo
cenário das Clínicas com
LGPD: Telemedicina e Segurança de Dados”.
Outro tema muito oportuno abordado na Maratona
foi “Corrupção e o mal-estar
Contemporâneo”, discutido na
conversa entre Lauro Miquelin, do comitê de Infraestrutura, e Luciana Saddi, psicanalista e Mestre em Psicologia.

INFECÇÃO HOSPITALAR,
ONCOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL
Na abertura da segunda semana de setembro
da Maratona, Adenilde Andrade, especialista
em Controle de Infecção Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, foi entrevistada sobre “A limpeza e a desinfecção de
superfícies e o controle das infecções”.
Evandro Moraes, do comitê de sustentabilidade, conversou com José Daniel Gonçalves Junior, especialista em resíduos sólidos
e gerente de meio ambiente e sustentabilidade do Grupo Santa Casa BH. Eles conversaram sobre “Gestão ambiental em unidades de saúde”.
Na live de Saúde Pública, o tema central foi
oncologia. Paulo Hoff, Professor Titular de
Oncologia da USP/ SP, e Vanderson Rocha,
Professor Titular de Hematologia e Hemoterapia da USP/ SP, abordaram os “Avanços
consolidados nas terapias das Onco-hematopatias”. A conversa foi conduzida pro Cármino Antônio de Souza, professor da Unicamp, membro do Conasems e secretário de
Saúde de Campinas.

GESTÃO OPERACIONAL,
SUPRIMENTOS E GESTÃO INTEGRADA
A terceira semana de setembro foi aberta
pela live de Gestão Hospitalar. Rino Abbondi,
Engenheiro de Produção e COO do Grupo Leforte, foi entrevistado sobre “Os desafios da
Gestão Operacional em Tempos de Covid-19”.
Já Ricardo Valentim, do comitê de Inovação, enfocou “O Brasil e os países lusófonos: desafios para uma agenda integrada
na saúde”. Quem conversou com ele sobre
este tema foi Fernando Cupertino de Barros, Doutor em Saúde Coletiva e Coordenador técnico do CONASS.
Pelo Masterclass HCFMUSP, Alessandra Pereira, Diretora do Núcleo de Infraestrutura e
Logística (NILO) do HC, conversou sobre “A logística pós pandemia: desafios e aprendizados
da cadeia de suprimentos”.

ENTREVISTAS INTERNACIONAIS
Pelo Masterclass ABRAIDI, Marcelo Carrenho,
Diretor da QC CERT, falou sobre “As exigências
técnicas para equipamentos no Brasil: produtos
de Radiofrequência e digitais (Wi-Fi e bluetooth)"
com Sérgio Madeira, Diretor Técnico da ABRAIDI
(Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde).
Já a live de Engenharia Clínica teve um convidado
internacional. Alexandre Ferreli, da Abeclin, conversou com Binseng Wang
Chair, International Committee do American College of Clinical Engineering
(ACCE) e consultor principal da BSI. Em pauta, o tema
“Right to Repair: A situação atual do direito de reparar equipamentos médico-hospitalares nos EEUU”.
José Márcio Cerqueira Gomes, do Masterclass
ABIIS (Aliança Brasileira da Indústria Inovadora
da Saúde), abordou as “Barreiras Técnicas ao Comércio” com Renata Amaral, Head de Comércio e
Boas Práticas Regulatórias para a Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória para o
setor de Tecnologia Médica e professora da American University, em Washington DC.
Pelo comitê de Farmácia Hospitalar, Ana Lúcia
de Camargo recebeu Vanusa Barbosa, Diretora
Técnica da Divisão de Saúde do Instituto Central
do HCFMUSP, e Renata Ferreira, Coordenadora de
Suprimentos do Instituto Central do HCFMUSP.
Elas conversaram sobre “Implantação de recursos
tecnológicos em Hospital Público”.
Luis Gustavo Kiatake, do comitê de Tecnologia,
comandou a live com Sergio Ricardo Santos, diretor de Estratégia do Ecossistema do Grupo Dasa,
abordando “A demanda pela inovação e pela saúde digital: necessidade clínica e de negócios”.
No encerramento da programação de lives de
setembro, Denise Eloi, do comitê de Saúde Suplementar, entrevistou Luis Natel, CEO do Grupo Oncoclínicas. Em pauta, os “Impactos da pandemia
na gestão de serviços de saúde”.

Confira todas essas entrevistas e
outros conteúdos exclusivos em
www.sahe.com.br

HealthARQ

21

CONSTRUÇÃO
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O

Hospital Unimed Samaritano, localizado na cidade de Bebedouro, interior do estado de São
Paulo, foi fundado em 1984 e conta com uma estrutura
moderna, segura e eficiente nos atendimentos clínicos
e cirúrgicos dos beneficiados. Seguindo seu objetivo
de buscar excelência em seus atendimentos, a Instituição realizou uma reforma em sua Unidade de Cuidados
Semi Intensivos (UCSI) no segundo semestre de 2020.
Para isso, o Hospital optou pela parceria da GRT Consultora, responsável por todas as fases do projeto, desde o planejamento, supraestrutura e cobertura, até as
instalações elétricas e hidráulicas e revestimentos.
Realizada em 90 dias, a obra não foi fácil de ser concluída, principalmente porque a Instituição estava funcio-
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nando normalmente e não
poderia lidar com impedições estruturais e barulho
excessivo. No entanto, segundo o sócio diretor da
GRT, Thiago Pegoraro, foi
possível superar esses desafios com a escolha certa
de materiais.
“Optamos por métodos
construtivos menos barulhentos e com menor produção de entulho. Então,
uma estrutura metálica

pré-fabricada e o fechamento isotérmico
foram escolhidos no lugar da alvenaria ou
estrutura de concreto armado”, explica.
Outro fator fundamental para a escolha
desses materiais foi a prioridade pela responsabilidade ambiental, mas sem perder a
qualidade e a durabilidade. “Considero esses
os pilares da construção, já que é necessário
pensar no todo e não só em alguns pontos”.
Além disso, foi necessário que a empresa
montasse um elevador externo para facilitar
o transporte de materiais. No entanto, a preocupação da GRT não era só com os materiais, mas com seus fornecedores e colaboradores, que tiveram acesso a Equipamentos
de Proteção Individuais (EPI) durante a obra.
“Para uma obra andar bem, todos têm
que estar em segurança e extrema sintonia. Todas as manhãs, nós tivemos Diálogos Diários de Segurança para tentar
suprir as necessidades expostas e aconselhar a todos”, relembra Pegoraro.

ATUAÇÃO NO SETOR

THIAGO PEGORARO,
SÓCIO DIRETOR DA GRT

A GRT Construtora sempre preza por estudar o
projeto focando na engenharia integrada. “Projetamos e cuidamos desde o
andamento até a conclusão
da obra, facilitando os processos mais difíceis da construção, como tratamento de
fornecedores de materiais e
mão de obra”, explica.
A construtora também
atua como prestador
de serviços, fornecendo
mão de obra e material,
de acordo com a neces-

sidade de cada cliente.
“Os engenheiros da GRT
também são "classificados" como mão de obra,
podendo atuar em projetos de outras empresas
via prestação de serviço.”
Com atendimento de alto
nível e gestão de todas as
etapas do processo, a construtora almeja novos projetos na Saúde. “As perspectivas são boas. O mercado
está aquecendo novamente
e estamos preparados para
as novas demandas.”
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MENOS DE 0,02% DE CONTAMINAÇÃO DE SUA EQUIPE

A

pandemia da Covid-19 exigiu
ações imediatas que impactaram as rotinas e processos não apenas de hospitais e estabelecimento
de saúde, mas também em todas as
áreas da economia.
As obras hospitalares, essenciais
para um maior atendimento de
pacientes, também foram impactadas. “Por isso, a paralisação de
tais expansões seria extremamente
prejudicial, inviabilizando a entrega
de instalações fundamentais para o
tratamento de pessoas infectadas
com o novo coronavírus”, pondera
Valesca Rembowski Castro, Coordenadora de Segurança, Saúde e
Meio Ambiente da Tedesco.
O maior desafio, então, segundo
a coordenadora, era garantir o andamento dos serviços, sem propagar o vírus para as equipes. O primeiro passo para o enfrentamento
da pandemia foi criar um comitê
de crise para o estabelecimento
dos protocolos que seriam adotados. Dentre as regras estabelecidas
estão o afastamento imediato das
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pessoas do grupo de risco, a adoção do home office, escalonamento
dos horários de trabalho das equipes para evitar aglomeração tanto
na portaria, quanto nos vestiários
e refeitório da obra, muitos treinamentos sobre cuidados pessoais,
sanitização intensa e permanente
das instalações, uso de máscara,
monitoramento ativo de sintomas
no acesso as unidades e controle
da temperatura corporal.
O Plano de Contingência foi convertido em checklist, que, através
de um App, tornou possível monitorar as ações implementadas em
cada unidade e promover os ajustes necessários, além da Cartilha
com as orientações.
As orientações estão dando bons
resultados para a equipe da Tedesco.
O índice de contaminação nas obras
da Tedesco é considerado “extremamente baixo, menos de 0,02%”,
segundo Valesca. “Esse número é
o resultado de nossos esforços, da
transparência nas informações e o
comprometimento de todos.”

REFLEXOS DA COVID-19 NA CONSTRUÇÃO

PRÓXIMOS PASSOS
Seguir atuando na Saúde está entre as ações
da Tedesco para os próximos anos. “Acreditamos
na importância desse setor para a sociedade,
bem como em sua importância para uma melhor
qualidade de vida das pessoas”, acredita Valesca.
A coordenadora enfatiza que, ao longo dos
mais de 70 anos de historia da Tedesco, a empresa sempre primou por atuar de forma transparente. “Entendemos que pela relevância, não só
econômica, mas como uma empresa que sempre
procurou desenvolver e utilizar o que existe de
mais atualizado em seus processos de gestão e
execução de obras, estamos e estaremos sempre
preparados para o atendimento das demandas
de nossos clientes e parceiros.”

“

PROTEGER NOSSAS
EQUIPES DE UM CONTATO
TÃO PRÓXIMO COM O
VÍRUS SÓ FOI POSSÍVEL
COM UM PLANO DE
CONTINGÊNCIA RIGOROSO,
MUITOS EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS
(EPIS) E UM POUQUINHO
DE PSICOLOGIA.

“

Valesca Castro pontua que os clientes da Tedesco estão investindo na ampliação de suas
instalações e em tecnologia. “As obras ligadas
ao setor de saúde não tiveram interrupção, principalmente em Porto Alegre (RS), porém o que
constatamos foi uma queda acentuada na receita
de todo ecossistema.”
Entre os projetos da Tedesco que não foram
interrompidos durante a pandemia estão a ampliação do Bloco C do Hospital Moinhos de Vento, que contou com a instalação de duas novas
ressonâncias fundamentais para o diagnóstico
de doenças causadas pelo novo coronavírus.
“Esta ampliação aconteceu no momento mais
tenso da pandemia. Interligar a ampliação ao
prédio existente nos levou a trabalhar dentro da
emergência em operação, junto aos casos com
suspeita de Covid-19. Proteger nossas equipes
de um contato tão próximo com vírus só foi possível com um plano de contingência rigoroso,
muitos equipamentos de proteção individuais
(EPIs) e um pouquinho de psicologia”, afirma.
A Tedesco segue executando também obras
no Hospital Nora Teixeira, no Complexo da Santa Casa de Porto Alegre, no Instituto do Cérebro
e no Hospital da UNIMED, em Concórdia/SC.

VALESCA REMBOWSKI CASTRO,
COORDENADORA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO
AMBIENTE DA TEDESCO

HealthARQ

25

Uma homenagem aos agentes que
constroem a Saúde brasileira

A

década que se encerra em 2020 ficará marcada para sempre na história mundial. Especificamente neste ano, vivenciamos gigantescos
desafios que colocaram à prova de fogo a nossa
capacidade de resiliência, inovação e transformação. E tudo isso com muita rapidez, com protocolos e ações para minimizar os riscos.
Hoje, vivemos a pior crise sanitária dos últimos
tempos e ainda não temos a certeza definitiva de
quando tudo isso será passado. Em meio ao caos,
encontramos forças e inspirações para combater
a pandemia do século XXI. Especificamente na
Saúde, indústria, instituições e profissionais de
saúde se transformaram para poder responder às
novas demandas.
Players da indústria da Construção da Saúde não
ficaram para trás nessa corrida contra o tempo.
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São diversos cases de sucesso que brilharam aos
olhos do setor nesses últimos 10 anos, sendo inspiração para todos os demais agentes da cadeia de
valor da saúde.
E para encerrar esta última década e também celebrar o sucesso em meio a um ano extremamente
transformador, a Plataforma Healthcare World do
Grupo Mídia apresenta nas próximas páginas os
vencedores da quinta edição do Prêmio HealthARQ.
Os eleitos foram escolhidos pelo conselho editorial do Grupo Mídia e estão divididos em macro
categorias: Profissional em Destaque, Cases de Sucesso e Marcas Mais Lembradas.
O Grupo Mídia também presta duas homenagens
especiais: para ABDEH - Associação Brasileira para o
Desenvolvimento do Edifício Hospitalar e para Lauro
Miquelin, CEO da L+M, eleito profissional do ano.
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CASES DE SUCESSO
Expansão

Grupo São
Cristóvão Saúde
O Grupo São Cristóvão Saúde segue com a expansão de sua rede própria, modernizando cada vez mais
o Hospital e Maternidade e ampliando a capacidade
de leitos disponíveis, que, hoje, chegam a 275. “Nestes últimos 10 anos foram inauguradas oito unidades
próprias ambulatoriais, sendo uma delas exclusivamente voltada à prevenção e reabilitação da saúde, o
CAIS”, explica o CEO do Grupo, Valdir Pereira Ventura.
Com olhar diferenciado para arquitetura, a Instituição criou uma identidade visual a partir da modernização da estrutura física como um todo, imprimindo uma nova linguagem para diversos setores.
“Chegamos nesses resultados superando diversos
desafios, desde a otimização de espaços até as novas unidades externas”.
O Grupo focou prioritariamente no fluxo de trabalho para atender as necessidades de cada setor.
“Investimos em novos materiais de acabamento que
proporcionam maior durabilidade e alta resistência,
facilidade quanto à higienização e manutenção, além
de novas cores, detalhes de iluminação e acabamento que proporcionam aconchego, tranquilidade e segurança para proporcionar uma ótima experiência ao
usuário”, ressalta o presidente e CEO do Grupo.
Além disso, o GSCS imprimiu os conceitos de sustentabilidade em saúde, pilar que compõe sua cultura organizacional. “Temos sempre a preocupação de
utilizar água de reuso, iluminação em Led, climatização com equipamentos que ajudam a economizar
energia, economizadores de energia nos consultórios
e materiais recicláveis. Essas e outras ações nos rendeu a certificação de Gestão Socioambiental Responsável do Instituto Chico Mendes.”
Para o futuro, o Grupo começará o ano de 2021
com a inauguração do IEP – Instituto de Ensino e
Pesquisa Maria Patrocínia. O majestoso e moderno
prédio abarcará o Centro de Estudos do Grupo São
Cristóvão Saúde e o setor administrativo do corpo
executivo. Serão amplas salas e auditórios voltados
aos cursos de capacitação profissional e residências
médicas que a Instituição ministra, bem como demais
eventos científicos e acadêmicos.
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Sustentabilidade

Hospital
Moinhos de Vento

O

uso racional de recursos e a
preservação do meio ambiente
sempre fizeram parte da atuação do
Hospital Moinhos de Vento, que conta
com uma Política Ambiental própria.
“Temos uma central de resíduos na
qual promovemos a logística correta
das mais de 200 toneladas geradas
mensalmente pela instituição”, explica
Mohamed Parrini, superint. executivo
do HMV.
Desde 2016, com o ingresso no mercado livre de energia elétrica, a economia do HMV chegou a 29,6% na
comparação com o mercado regular e
mais de R$ 5,2 milhões foram poupados apenas em 2019.
Vale citar também entregas como a
Faculdade de Ciências da Saúde, Centro de Oncologia, Emergência Pediátrica, Centro de Fertilidade, Laboratório de Patologia e Genética, além do
primeiro Hub da Saúde, em Canoas.

Novo Empreendimento

Hospital
Sagrada Família

O

Hospital Sagrada Família é um
recente investimento do Grupo São Francisco Hospitais e possui
mais de 14 mil m² de área construída,
e conta com maternidade, pronto-socorro adulto e pediátrico, ambulatório de especialidades, exames clínicos
e radiológicos, além de tomografia
computadorizada, cirurgias de urgência, entre outros.
O diretor clínico do HSF, Flávio Ceballos, revela que “o atendimento humanizado e o treinamento constante
dos colaboradores são fundamentais
para o crescimento.”
Ceballos afirma que o objetivo é
manter afirma o trabalho contínuo
na busca de qualidade nos serviços
e uma constante transparência nos
processos. “Precisamos continuar aptos a receber todos os casos
clínicos, dos mais simples aos mais
complexos, e atendê-los com qualidade e humanização”.

Retrofit

Unimed Missões

C

om o início das atividades em
2012, o Hospital Regional Unimed Missões tem crescido na Saúde
do Estado. Em 2019, foi aprovado o
aporte na ordem de 50 milhões de
reais para a ampliação da Instituição.
“A construção terá mais de 12.000 m²,
que contemplará mais 70 leitos para
internação; 16 leitos para UTI; e oito
salas de cirurgias”, explica o presidente da Unimed Missões/RS, Roberto
Antonio Valandro Bellinaso.
Também em 2019, foi autorizado
aporte para a construção de uma usina
fotovoltaica com investimento na ordem de 4 milhões de reais e que proporcionará energia limpa e suficiente
para o Hospital Unimed Missões.
Sobre a conquista do Prêmio HealthARQ, Bellinaso ressalta a importância do prêmio para todos os colaboradores e pacientes da Instituição.
“Estamos muito honrados com a premiação e com o reconhecimento em
nível nacional.”
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MARCAS MAIS LEMBRADAS

Facilities

A

Sodexo

Sodexo oferece um diversificado portfólio de serviços, que
vão desde a higienização hospitalar, manutenção predial e multitécnica, gestão de leitos, translado de
pacientes, serviços de alimentação,
entre outros.
Na última década, a empresa realizou diversos investimentos na área
da saúde. Um deles foi a criação da
plataforma SoHealth, dedicada à
gestão dos serviços de alimentação,
higienização de leitos e transporte
de pacientes, que se integra facilmente com os principais sistemas de
gestão hospitalar.
Felipe Clemente Santos, CEO do
Segmento Saúde da Sodexo, salienta
que “a empresa vai continuar se reinventando e se adaptando à realidade
em constante mudança, para intensificar as boas práticas junto a todos
que servimos diariamente.”
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Móveis e Decoração

A

Arquitetura

Santé

Santé surgiu como marca própria, especializada em mobiliário para saúde, atuando no mercado
com o conceito de hotelaria hospitalar. Hoje, a empresa faz parte do grupo Cremme e se destaca no setor de
hotelaria tradicional.
Na Saúde, a empresa possui um
portfólio de serviços e soluções com
materiais de alta performance aliados
a um design elegante e confortável.
“Atendemos hospitais, clínicas, maternidades e laboratórios com um mix
consistente de produtos de alta qualidade para todos os tipos de ambiente”,
explica Pierre Colnet, CEO da empresa.
Em 2020, a Santé trouxe uma solução totalmente customizada para um
grande hospital em Jaú, abrangendo
100% dos setores, oferecendo assistência personalizada em todas as fases do projeto, assegurando agilidade e transparência nos processos.

A

Zanettini
Arquitetura

Zanettini Arquitetura esteve à
frente de marcantes projetos
na Saúde nos últimos anos, como o
Hospital Moriah, Hospital Universitário da USP, Hospital Alemão Oswaldo
Cruz e Rede Mater Dei. Apenas em
2020, o escritório realizou obras no
Hospital da Plástica, Grupo Leforte,
além do retrofit externo global e solução espacial do Atrium Central do
Hospital Albert Einstein do Morumbi.
O escritório também assina obras
em tribunais de justiça, colégios e
centros de convenção. O arquiteto e
diretor presidente, Siegbert Zanettini, se orgulha dos projetos realizados.
“São 60 anos de produção de projetos e participação ativa na definição
da arquitetura contemporânea, além
da influência na construção dos principais conceitos de sustentabilidade,
seja ambiental ou social.”

Arquitetura de Interiores

Betty Birger
Arquitetura &
Design

H

á mais de 30 anos, a arquiteta
Betty Birger lidera o escritório
Betty Birger Arquitetura & Design, que
já conta com mais de 600 projetos em
seu portfólio. Muitos de seus trabalhos
são direcionados para a criação de sedes corporativas, espaços comerciais,
de saúde ou de convívio.
“Nossa filosofia de trabalho envolve
um perfil inovador e uma constante
reinvenção. Tudo isso, aliado ao desenvolvimento de projetos personalizados e únicos, formam a identidade
do escritório”, revela Betty.
Dentre os trabalhos desenvolvidos
na última década estão o Atrium Central na Unidade Morumbi do Hospital
Albert Einstein, o retrofit do Hospital
do Coração (HCor), que inclui os apartamentos de internação, Atrium e Edifício dos Consultórios.

Infraestrutura

A

Acabamento

Air Liquide
Healthcare

o longo dos últimos dez anos, a
Air Liquide Healthcare se adaptou para atender as necessidades dos
clientes. “Enquanto a demanda por
atendimento cresce em todo o Brasil conforme as necessidades de saúde mudam e os hospitais evoluem,
ajudamos nossos clientes a enfrentar
os desafios deste mercado. Também
aproveitamos as oportunidades dos
avanços digitais e tecnológicos para
imaginar novas soluções e produtos
para atender às expectativas do setor”,
salienta Tatiana Bucheroni, diretora da
Air Liquide Healthcare.
Hoje, a empresa fornece para mais
de 2 mil hospitais e mais de 50 mil
pacientes em atendimento domiciliar.
“Estamos muito felizes com esse prêmio, que evidencia o sucesso de nossas soluções que garantem o melhor
tratamento aos pacientes.”

A

Mobiliare
Marcenaria
Hospitalar

Mobiliare Marcenaria Hospitalar é liderada por Hermes Lucio
e tem como missão entregar mobiliário hospitalar de alta qualidade.
Para o diretor, o reconhecimento do
Prêmio HealthARQ se dá ao esforço e
cuidado existentes desde o início.
Nos últimos dez anos, a empresa
acumula grandes projetos em instituições de saúde, como Hospital Sírio-Libanês nos setores de hemodiálise,
Raio X, tomografia e tratamento de
medula óssea; o Hospital Vera Cruz,
em Campinas, e a Clínica Trianon.
Hermes Lucio afirma que o trabalho
desempenhado com sucesso se dá
graças a sua equipe. “Todas as pessoas que trabalham na Mobiliare são
essenciais. Assim como os clientes,
diretores e engenheiros dos hospitais
que acreditam em nosso trabalho.”
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PROFISSIONAL EM DESTAQUE

Arquitetura

Infraestrutura

Paula Fiorentini

F

ormada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em Arquitetura, Paula Fiorentini dirige a Fiorentini
Arquitetura com a missão de entregar
um planejamento físico funcional. “Um
dos grandes desafios da empresa foi
fazer o mercado entender a diferença
de um projeto de arquitetura para um
planejamento físico funcional, que é
nosso diferencial”, revela Paula.
O escritório tem mais de 40 anos de
atuação no mercado e mais de 500
projetos realizados em diversos países além do Brasil, como Chile, Portugal, Paraguai, entre outros.
Atualmente, a arquiteta está focada
em estudar e pesquisar sobre a redução
de custos de operação das instituições
hospitalares. “A Fiorentini vai se curvar
à essa preocupação, pois é interesse de
muitos gestores, uma vez que custo é
sempre um problema no setor”.
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Pedro Silber

A

Construtora Tedesco foi fundada
há 38 anos com o objetivo de inserir-se na saúde priorizando o uso de tecnologias e processos de gestão para uma
atuação segura e inovadora nos empreendimentos de construção hospitalar.
A empresa, que tem Pedro Silber como
presidente, vem investindo na constante melhoria no processo de suprimentos e a implementação do Robotic Process Automation (RPA), além
da adoção da plataforma eletrônica
Checklist Fácil em serviços que envolvem a padronização de atividades,
como inspeções, relatórios e outras.
Silber acredita que a saúde passará cada vez mais a ter importância na
qualidade de vida das pessoas. “Isso
gera novas necessidades tanto no número de novos profissionais, quanto
em instalações modernas para suportar as tecnologias.”

Engenharia de Construção

Claudio Afonso

E

m 1992, Cláudio Afonso se uniu a Estevam França para fundar a Afonso
França Engenharia. Depois de executarem alguns projetos comerciais, os sócios
buscaram novos desafios com a construção de 30 prédios para centrais telefônicas, constituindo assim as primeiras edificações de missão crítica de sua história.
Para Afonso, as mudanças pelas quais
a empresa passou ajudaram muito no
desenvolvimento pessoal e do negócio. “Planejamos de forma estruturada
nossa entrada em segmentos importantes que envolviam especialidades
restritas a players consagrados.”
Afonso acredita que a saúde está
se reinventando depois dos últimos
acontecimentos mundiais. “A pandemia expôs fragilidades importantes
que devem ser tratadas com urgência. Podemos esperar também por
novos modelos de gestão e projetos.”

Design de Interiores

P

Bia Gadia

ara a arquiteta Bia Gadia considera que o ponto crucial para o
negócio está em pessoas, pois é necessário entendê-las, perceber seus
problemas e considerar sua experiência. “Cerca de 41% dos pacientes escolhem consultórios e hospitais que
proporcionem uma boa experiência.
Não posso vender isso ao cliente, mas
posso contribuir diretamente para
que isso aconteça.”
Bia Gadia é especialista em Design
de Interiores, Arquitetura Sustentável
e Saudável. “Trabalho há 20 anos com
Cenografia e Arquitetura Hospitalar.
Utilizo ferramentas que dão suporte ao meu propósito na arquitetura:
a neuroarquitetura, a biofilia, o fengshui, a cromoterapia, o desenho universal, a acessibilidade, a biologia das
construções, a geobiologia, a construção sustentável e saudável.”
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PROFISSIONAL DO ANO

Lauro Miquelin

M

ovido pela inquietude de criar e reinventar
espaços, o CEO da L+M, Lauro Miquelin, tem
sua trajetória marcada pela criatividade e inovação.
Entre 1985 e 1986, Miquelin viveu na Inglaterra e se
dedicou nos estudos para o seu PHD na Universidade de Bristol.
Com traços precisos e olhar diferenciado do
mundo ao seu redor, Miquelin fundou o escritório
L+M, com forte atuação em consultoria e gestão
de Implantação de Empreendimentos de Saúde de
todos os portes.
“É uma satisfação poder contribuir para que as pessoas possam se sentir melhor através das características dos ambientes e processos que criamos. Experimentar o pleno estado de bem-estar possível é a
primeira maior conquista.”
Mesmo com o seu nome já consolidado no mercado, o arquiteto ressalta os desafios enfrentados.
“Foi preciso respeitar meus limites e os dos que me
acompanharam na jornada empreendedora; e movimentar-me com agilidade nas mudanças de rota para
que a L+M continuasse sendo uma empresa válida”.
Com 428.000 m² construídos e mais de 40 clientes
atendidos, Miquelin analisa o futuro da Arquitetura na Saúde. “Teremos a aceleração do movimento
de concentração da propriedade de operadoras de
planos e de redes de atendimento, além da desintermediação das relações entre pacientes e prestadores de serviços. Dessa forma, as operadoras de
planos de saúde vão ter que se reinventar.”
O arquiteto ressalta ainda a importância de persistir na chamada ‘Terra dos Gigantes’. “Muitos me
consideram maluco por ter arriscado a reputação
que construímos como arquitetos hospitalares e ter
assumido os riscos de empreender, além na construção, na gestão e até na incorporação”, conta Miquelin.
“Mas, então, penso nas 110 mil pessoas que diariamente usam os serviços que a L+M já inaugurou com
seus clientes, em mais de três décadas”, salienta.

Confira a entrevista de Lauro
Miquelin para a série “1 Década de Influência”.
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HOMENAGEM ESPECIAL

ABDEH

A

Elisabeth Hirth

ABDEH – Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar é uma
entidade multidisciplinar que tem como principal
propósito promover e divulgar o conhecimento e a
busca contínua da evolução dos espaços de saúde.
Nos últimos dez anos, a ABDEH participou ativamente de Comissões Nacionais e Internacionais,
de grupos de trabalho para a revisão e elaboração
de normas técnicas pertinentes à qualificação dos
espaços de saúde, como a revisão da RDC 50, da
ANVISA, NBR 7256-HVAC e NBR 16.651- incêndio e
pânico, da ABNT, contribuindo com recomendações
técnicas relevantes para essas edificações e assistência à saúde no Brasil.
“Temos representação institucional em associações internacionais, como na UIA | PHG - International Union of Architects | Public Health Group, e
Design & Health - International Academy for Design
and Health - Chapter South America, e somos membros da IFHE - International Federation of Hospital
Engineering e IFHE American Regional Group, para o
qual organizamos o IFHE| Rio Seminar 2017”, salienta Elisabeth Hirth, presidente da ABDEH.
Ainda de acordo com Elisabeth, a perspectiva da
entidade é consolidar a integração nacional e internacional, e possibilitar o desenvolvimento do projeto de Certificação e Atualização Profissional da ABDEH, visando fortalecer a atuação e a valorização
profissional dos associados.
“Nos próximos anos, pretendemos trabalhar na
consolidação da ABDEH como a principal instituição
nacional relacionada ao desenvolvimento dos espaços de saúde. Mais investimentos serão feitos na gestão e promoção do conhecimento multidisciplinar, e
no fortalecimento da conexão entre nossos associados, promovendo a disseminação da qualidade em
saúde para toda a sociedade”, afirma a presidente.
Sobre ser a entidade homenageada do Grupo Mídia, Elisabeth afirma: " é uma honra e um grato sentimento de reconhecimento aos esforços das nossas
gestões anteriores, profissionais voluntários que
se dedicaram em torno de um único propósito de
colaborar com contínua evolução dos espaços de
saúde. Compartilhar essa homenagem com personalidades de destaque deste setor é muito especial
para nós associados".
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CONSTRUÇÃO

GRANDES OBRAS,
GRANDES DESAFIOS
DE ADAPTAÇÕES DOS MAQUINÁRIOS DE FUNDAÇÃO À CONSTRUÇÃO EM
HOSPITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO, OS DESAFIOS DA TEIXEIRA DUARTE NAS
OBRAS DO HOSPITAL MORIAH

G

anhador do prêmio Excelência da Saúde em
2019, o Hospital Moriah (SP) tem como missão
o resgate aos valores de acolhimento e humanização, sedimentados nas boas práticas, hospitalidade e individualização. Dentre tantos investimentos
para que tudo isso seja colocado em prática, destaca-se também o investimento na ampliação e em
melhorias em sua infraestrutura.
A Teixeira Duarte Engenharia e Construções co-
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manda algumas dessas
obras no Hospital Moriah. Dentre elas está a
construção do segundo pavimento acima da
estrutura existente do
Hospital. Nesse novo
ambiente, foram construídos seis escritórios

da diretoria, 10 leitos
de internação - sendo
1 pressurizado para pacientes em isolamento sala de reunião, posto de
enfermagem, reforma e
ampliação de dois elevadores para atendimento
ao novo pavimento.

“

TODOS OS TRABALHOS
DE MAIOR IMPACTO
FORAM PLANEJADOS
INDIVIDUALMENTE E
COMPARTILHADOS COM O
HOSPITAL A FIM DE GERAR
O MENOR TRANSTORNO
POSSÍVEL PARA OS
PROFISSIONAIS
E PACIENTES.

“

BRUNO PAISANA ,

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DA
TEIXEIRA DUARTE.

Conforme explica Bruno
Paisana, superintendente
de obras da Teixeira Duarte, para este trabalho
foram executadas estruturas em concreto armado, metálicas, coberturas com telhas zipadas,
vedações em alvenaria e
drywall, contrapiso e argamassa autonivelantes.
Nesse novo pavimento
foram instalados ainda
sistemas elétrico, hidráulico, de combate a incêndio, de ar condicionado
do tipo hidrônico automatizado, forros e caixilhos
acústicos para atenuar os
ruídos provindos do Aeroporto de Congonhas.
“Foram utilizados também acabamentos de alto
padrão em porcelanatos,
pisos vinílicos, revestimentos pétreos, esquadrias especiais em madeira maciça
e pinturas específicas para
hospital”, enfatiza.
Para Paisana, a construção de mais um andar sobre o hospital em funcionamento foi um grande
desafio deste trabalho. “Todos os trabalhos de maior
impacto foram planejados
individualmente e compartilhados com o Hospital a fim de gerar o menor
transtorno possível para os
profissionais e pacientes.”
Além do segundo pavimento, a Teixeira Duarte
também atuou na construção do prédio anexo
de três pavimentos, dis-

postos de áreas técnicas,
quatro salas de cirurgias,
sala robô, sala de anatomia patológica, 11 leitos
de enfermaria - sendo 1
pressurizado para isolamento - , posto de enfermagem, dois leitos de
emergência e recepção
para atendimento emergencial. Realizou-se também a reforma do centro cirúrgico, onde foram
construídos novos vestiários, sala de conforto médico, Prescrição Médica e
novo RPA (repouso pós
operatório).
Para isso, a fundação foi
executada dentro do subsolo
existente, com pé-direito reduzido, onde foram feitas 37
estacas do tipo raiz, blocos
de fundação, estrutura em
concreto armado, vedações
em alvenaria, revestimento argamassado apropriado
para isolamento radiológico
das salas cirúrgicas, revestimento de fachada do tipo
Fulget, contrapiso e argamassas autonivelantes.
Ainda nesse novo prédio, foram executadas novas instalações elétricas,
hidráulicas, de combate a incêndio e de gases
medicinais, sistema de ar
condicionado do tipo hidrônico
automatizado,
forros e caixilhos acústicos, acabamentos de alto
padrão em porcelanatos,
pisos vinílicos, revestimentos pétreos, pinturas
do tipo epóxi, esquadrias
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radiológicas, luminárias
dimerizáveis
específicas, infraestrutura para
todos os equipamentos,
monitores e foco cirúrgico e fornecimento de
réguas medicinais.
As dificuldades surgiram logo no início da
construção do prédio
anexo, quando foram
necessárias adaptações
dos maquinários de fundação para executar as
estacas tipo raiz com
pé-direito reduzido, no
subsolo existente. “Foi
preciso içar, por meio de
guindaste, e instalar um
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novo Chiller na cobertura existente para executar o novo sistema de
ar condicionado do tipo
hidrônico. As novas salas cirúrgicas do prédio
anexo foram interligadas ao centro cirúrgico
existente com o mesmo
em funcionamento, o que
também foi outro importante desafio. Inúmeros
trabalhos foram realizados no turno da noite e
nos finais de semana, exigindo ainda mais um planejamento e organização
de todas as partes envolvidas”, afirma.

SUSTENTABILIDADE
Nos trabalhos executados pela
Teixeira Duarte no Hospital Moriah foi feita a coleta seletiva na
obra, segregando os resíduos e
destinando para reciclagem (papel, plástico e madeira).
Também foi implementado o sistema de reuso de água para execução
da fundação profunda (estaca raiz).
“Vale ressaltar que materiais de madeira, como formas, tábuas, sarrafos
e caibros utilizados na obra, são de
reflorestamento. Além disso, recorremos ao sistema de gestão ambiental, conforme certificação ISO
14001”, enfatiza Paisana.
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JEITO SÃO CRISTÓVÃO
SAÚDE DE CRESCER
VALDIR VENTURA, CEO DO GRUPO SÃO CRISTOVÃO SAÚDE, EXPLICA COMO SUA
GESTÃO DEFINIU AS INAUGURAÇÕES E A EXPANSÃO FÍSICA DO GRUPO MESMO
EM TEMPO DE PANDEMIA
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D

iante de tantos investimentos em melhorias e expansões, o Grupo São Cristóvão Saúde
(GSCS) vem colecionando prêmios
e homenagens pelo mercado nos
últimos anos. Pela revista Healthcare Management, por exemplo, o
Grupo conquistou o Excelência da
Saúde 2019 na categoria Qualidade e Segurança, , e também o Excelência da Saúde 2020, se destacando entre as Instituições de alta
performance da última década.
Além disso, o CEO Engº Valdir Ventura também já despontou entre
os “100 Mais Influentes da Saúde”,
realizado pela mesma publicação.
O reconhecimento à sua gestão
e liderança se apoia em números
diante do crescimento da Instituição. “O Grupo São Cristóvão Saúde
segue com a expansão de sua rede
própria, inaugurando avançados
centros ambulatoriais, adquirindo novos equipamentos de última geração, modernizando cada
vez mais o Hospital e Maternidade
São Cristóvão, além de aumentar a
capacidade de leitos disponíveis”,
afirma Valdir Ventura.
Em dezembro de 2018, foi inaugurado o Centro de Atenção Integral à Saúde – o CAIS. Com
4.000m², esta unidade estabeleceu
um novo conceito de prevenção,
reabilitação e promoção à saúde
aos idosos e as crianças, onde a
tecnologia e humanização se aliam
para proporcionar melhor qualidade de vida.
“Inauguramos ainda a Unidade
de TMO, o Transplante de Medula Óssea, o que nos elencou
a Hospital Quaternário, considerando o nível de atenção à saúde”, explica Ventura.
Em seguida, o Grupo investiu na

ampliação do Posto de Enfermagem da Maternidade do Hospital
São Cristóvão, com espaço exclusivo para o teste do pezinho e total
segurança para o bebê. “Criamos
também um novo estilo arquitetônico de apartamentos, estabelecendo um padrão São Cristóvão
Saúde a ser seguido para os novos
apartamentos que virão.”
O calendário de investimentos e
inagurações não pararam por aí.
“Abrimos a porta do novo e completíssimo Centro Cardiológico, situado nas dependências do Centro
Ambulatorial Américo Ventura I, o
CAAV I”, pontua o CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde.
Em setembro de 2019, foi a vez
de contemplar o novo Centro Laboratorial Américo Ventura – o
CLAV. “Esse centro foi fruto da feliz
parceria com o Grupo Dasa.”
Ainda haveria muitas inaugurações para encerrar 2019. Dentre elas: o Centro Ambulatorial
Américo Ventura Unidade V – em
Itaquera, a primeira unidade do
Grupofora da região da Mooca; o
Centro Ambulatorial Américo Ventura Unidade VI – o Centro Oftalmológico – unidade que posiciona
o Grupo como mais um polo de
referência na área clínica e cirúrgica da Oftalmologia.
“Para encerrar o ano, exatamente em 12 de dezembro de 2019,
data do aniversário da Associação
de Beneficência e Filantropia São
Cristóvão, inauguramos o Centro
Ambulatorial Américo Ventura unidade VII – o nosso Centro Ortopédico”, lembra Ventura.
E mesmo em um ano de pandemia, o Grupo São Cristóvão Saúde
não parou com seus investimentos. Em agosto deste ano, foi inau-

HealthARQ

41

CAPA

gurado o CEGAV - Centro
Endogástrico Américo Ventura, responsável pelos procedimentos de Colonoscopia e Endoscopia Digestiva
para os nossos beneficiários.
Ventura explica que todas
as ações e planejamentos
sempre respeitam o budget
já definido no ano anterior.
“A verticalização dos serviços
de saúde é uma importante
ferramenta para o alcance
de nossas metas, pois traz
a redução dos custos assistenciais agregada ao acolhimento e à humanização que
queremos proporcionar ao
nosso paciente.”
Os planos para os próximos anos são os melhores,
segundo o CEO do Grupo.
Investir na conquista de novos
mercados, ampliar a carteira
de beneficiários, implantar novos mecanismos de regulação
e controle das práticas assistenciais são algumas ações no
radar de sua gestão. “Também
vamos inaugurar centros ambulatoriais e de pronto atendimento e aperfeiçoar cada
vez mais os processos institucionais, uma vez que temos a
Acreditação Qmem-tum Diamond”, ressalta.
Ainda sobre acreditações,
Ventura ressalta que tais
selos trouxeram maturidade na gestão, e, assim, foi
possível obter uma estrutura clara, com organização
dos interesses, monitoramentos efetivos e incentivos
de crescimento.
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INVESTIR NA MELHOR
INFRAESTRUTURA
Valdir Ventura, CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde, considera
que investir em infraestrutura é
“acima de tudo, garantir sempre
a melhor assistência à saúde aos
nossos 145 mil beneficiários.”
O Grupo tem uma rede própria
de oito ambulatórios, além de
outros 400 locais para atendimento. O principal ambulatório
próprio dispõe de 35 especialidades médicas, com média de
237 mil atendimentos ao ano.
Além disso, o Hospital aumentou a capacidade de internação,
passando de 171 para 275 leitos.
Como estratégia para a melhor
gestão da qualidade do atendimento, foram descentralizadas
algumas dessas especialidades
para outros ambulatórios do
Grupo. “Temos sete (e a caminho
do oitavo) ambulatórios médicos modernos e altamente especializados, sendo que dois deles
estão instalados em um grande
shopping da Mooca, proporcionando todo conforto e comodidade aos nossos beneficiários.”
Pensando também que os beneficiários estão vivendo mais e
melhor, o Grupo lançou o produto Viva Melhor, voltado para
o público da melhor idade. Para
esse grupo também tem o CAIS-Centro de Atenção Integral à
Saúde, com uma estrutura moderna e equipada, e com especialistas em saúde preventiva para
desenvolver e colocar em prática
as ações de promoção, reabilitação e prevenção à saúde.
“Além disso, estamos investindo no conceito “Built to suit”,
buscando investidores como
parceiros para que estes construam em suas áreas físicas os
serviços que desejamos”.
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“

CRIAMOS TAMBÉM UM
NOVO ESTILO
ARQUITETÔNICO DE
APARTAMENTOS,
ESTABELECENDO UM
PADRÃO SÃO CRISTÓVÃO
SAÚDE A SER SEGUIDO PARA
OS NOVOS APARTAMENTOS
QUE VIRÃO.

“

ORGULHO DE SER SUSTENTÁVEL

Ventura fala com orgulho sobre o prêmio que o Grupo São Cristóvão Saúde traz em sua história: o Prêmio
de Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes. A
Instituição reconhece o Grupo há anos pelas suas ações
de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, sistemas de iluminação com controle de energia, sanitários conectados ao sistema de água de reuso, sistemas
de climatização mais eficientes com menos consumo,
dentre outras ações. “Todos os conceitos de segurança
e sustentabilidade em saúde há muito fazem parte de
nossa cultura organizacional.”
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VALDIR VENTURA,
CEO DO GRUPO SÃO CRISTOVÃO SAÚDE

HealthARQ

45

ALTA PERFORMANCE

ENERGIA GARANTIDA
DESENVOLVIDOS COM ALTO DESEMPENHO PARA FORNECER SEGURANÇA E
QUALIDADE, O HOSPITAL MATERNIDADE SANTA MARTHA, EM NITERÓI (RJ),
INSTALA DOIS GRUPOS GERADORES DA MAQUIGERAL

R

esultado do idealismo de cinco jovens
médicos, o Hospital Santa Martha de
Niterói (RJ), referência de qualidade na área
hospitalar, se propõe, desde 1965, a atender
pacientes clínico-cirúrgicos com excelência e
dedicação. Sempre buscando por investimentos de qualidade e melhorias para seu atendimento, a instituição almeja atualizações e
parceiros de confiança.
Um dos parceiros do Hospital é a Maquigeral, fornecedora de grupos de geradores e painéis elétricos. “A empresa focou seu trabalho
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em ter uma tratativa diferenciada em cargas
críticas, principalmente por conta da responsabilidade que é cuidado com vidas humanas.
Foram realizados testes nos equipamentos
durante todo o processo de montagem, instalação e ativação dos grupos geradores com
muita atenção, para garantir a qualidade e segurança”, explica o Gerente de Engenharia e
Marketing da empresa, Hugo Relvas.
Durante a fase de implementação, a equipe
técnica da Maquigeral utilizou medidores de
qualidade de energia para garantir a seguran-

“

NOSSA EQUIPE DE
ENGENHARIA REALIZOU
UMA VISITA TÉCNICA,
AVALIOU TODOS OS
RISCOS E, A PARTIR DO
NOSSO CONHECIMENTO,
SUGERIMOS A MELHOR
SOLUÇÃO.

“

HUGO RELVAS,
GERENTE DE ENGENHARIA E MARKETING
DA MAQUIGERAL

ça dos equipamentos durante a instalação e operação. “Ainda na fábrica e
na ativação dos equipamentos, foram realizados
diversos testes para garantir o funcionamento e
performance dos grupos
geradores nas mais variáveis condições”, pontua o
Coordenador de Serviços
e Manutenção da Maquigeral, Marcelo Meneguzzi.
Outro diferencial do trabalho executado foi em
relação à seleção adequada dos componentes
dos grupos geradores
e painéis elétricos. “Isso
evidencia a robustez e a
eficiência com a utilização
de produtos de primeira
linha na execução do projeto”, explica Meneguzzi.

EXCELÊNCIA NOS RESULTADOS
Para colocar o projeto
em prática, a equipe da
Maquigeral precisou retirar os grupos geradores antigos, colocar novos com potência maior
e otimizar o espaço disponível. “Nossa equipe
de engenharia realizou
uma visita técnica, avaliou todos os riscos e, a
partir do nosso conhecimento, sugerimos a
melhor solução”, ressalta Relvas.
Com o projeto em pleno funcionamento, a empresa colhe os frutos pelo
seu bom atendimento
ao Hospital. “Há anos o

Santa Martha utiliza nossos grupos geradores.
Diante da necessidade
de expansão para novas
salas de atendimento, a
Maquigeral foi convidada para apresentar uma
solução com grupos geradores mais modernos
e de maior potência”, explica Relvas.
A Maquigeral possui
uma usina diesel geradora para aplicações a
partir de dois grupos
geradores em paralelo,
para atender a falta de
energia da concessionária em até 15 segundos. “Esse produto é

ofertado como solução
para atender exigências e normas legais,
garantindo a eficiência
de retomada elétrica do
hospital e reduzindo o
custo operacional dos
equipamentos”, pontua
Meneguzzi.
Além disso, a empresa
disponibiliza serviços de
automação e modernização de painéis e grupos geradores antigos,
cujo serviço consiste na
substituição de componentes com defeito ou
desatualizados em caso
de necessidade de aumento de carga.
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“

ISSO EVIDENCIA
A ROBUSTEZ E A
EFICIÊNCIA COM
A UTILIZAÇÃO DE
PRODUTOS DE PRIMEIRA
LINHA NA EXECUÇÃO
DO PROJETO

“

MARCELO MENEGUZZI,
COORDENADOR DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
DA MAQUIGERAL

CRESCIMENTO CONSTANTE
Com foco no segmento de saúde,
a Maquigeral fornece, atualmente,
grupos geradores para diversos hospitais, além de hospitais de campanha no sudeste e nordeste do Brasil.
“Nossa área de pós-venda adquiriu
novos contratos em clínicas, laboratórios e grandes hospitais, pois oferecemos suporte com técnicos que
atendem 24 horas em todo território
brasileiro”, ressalta Meneguzzi.
Agora, a empresa tornou-se
100% brasileira e está planejando
novidades que chegarão ainda no
ano 2020. “Estamos expandindo a
nossa gama de produtos e serviços, visando o desenvolvimento de
projetos com soluções confiáveis
e personalizadas para atender as
necessidades dos nossos clientes”,
finaliza Relvas.
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Comunicado SAHE AT HOME’21

Mais informações sobre a
SAHE AT HOME’ 21 acesse:

SAHE’ 21 SERÁ
TOTALMENTE ONLINE
DE 25 A 29 DE JANEIRO, GRUPO MÍDIA REALIZA A SAHE AT HOME

A

pandemia provocada pelo novo coronavírus provocou mudanças em todas
as áreas da sociedade. Todos nós tevemos
que se adaptar e se reinventar. No segmento de eventos não tem sido diferente.
Diante deste desafio, pesquisadores e
empresas do ramo têm trabalhado intensamente para desenvolver vacinas contra a
doença, que deverão chegar à população
no próximo ano. Mas a data ainda é incerta.
Por isso, com o objetivo de evitar o contágio e a disseminação da Covid-19, a próxima edição da SAHE – South America Health
Education será totalmente online. E, ganha
até um novo nome: a SAHE AT HOME’ 21.
O evento, que estava previsto para acontecer presencialmente de 26 a 28 de janeiro, agora será promovido digitalmente não
mais em três dias, mas em cinco: ocorrerá
de 25 a 29 de janeiro de 2021, marcando a
1ª Semana da Educação na Saúde.
Os vinte Masterclasses da SAHE, que têm

sido cuidadosamente organizados pelos
seus respectivos comitês científicos, serão mantidos. Mas terão que adaptar suas
agendas para este novo formato. E em
cada dia acontecerão quatro masterclasses diferentes e de forma simultânea.
“Esta decisão do Grupo Mídia, de realizar a
SAHE no formato digital, apoia-se em pedidos
de profissionais do setor, diante das incertezas que ainda estamos vivendo com a Covid-19. Mas esta mudança, em nada, afetará
a qualidade do conteúdo que iremos oferecer
ao setor da Saúde, por meio de nossos vinte
Masterclasses”, enfatiza Edmilson Jr. Caparelli,
presidente do Grupo Mídia e CEO da SAHE.
“A SAHE 2021 inclusive será palco de
grandes análises e discussões sobre o Brasil e a Saúde, abordando não apenas os
aprendizados e desafios trazidos pela pandemia, mas também gestão, novas tecnologias, capacitação, além de projetar o setor para o próximo ano”, conclui Caparelli.
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PEÇA DA ENGRENAGEM
HELP, HOSPITAL DE ENSINO E LABORATÓRIOS DE PESQUISA NASCE PARA
FORTALECER O ECOSSISTEMA EDUCACIONAL UNIFACISA E REPOSICIONAR A SAÚDE DE
CAMPINA GRANDE NO CENÁRIO NACIONAL

C

ampina Grande (PB), uma das mais importantes cidades do interior da região
norte e nordeste, com quase 400 mil habitantes, tornou-se grande referencial da região nas
áreas de educação e cultura, como nas atividades comerciais e tecnológicas. Agora, a população pode contar com uma nova assistência
também na Saúde.
O Hospital de Ensino e Laboratórios de
Pesquisa - HELP, da Unifacisa, trará um reposicionamento da medicina de Campina Grande e do Nordeste em um mundo
em constante transformação. A estrutura
congregará uma medicina de ponta, alta
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tecnologia, ensino e pesquisa.
“Além de fortalecer o ensino médico e o atendimento hospitalar na região, o HELP terá um
papel fundamental na geração de empregos,
renda e qualidade de vida para a população”,
explica a diretora de estratégia e inovação da
Unifacisa, Carolina Gadelha.
No total, o Help terá 400 leitos, três UTIs
(adulto,infantil e neonatal), 11 salas cirúrgicas,
sendo uma de cirurgia robótica, e uma especialmente preparada para transplantes de órgãos
sólidos, pronto atendimento adulto e pediátrico
e centro de oncologia.
Além disso, o Hospital contará com um gran-

“

O HELP FAZ PARTE
DE UM ECOSSISTEMA
EDUCACIONAL QUE
OFERECE SERVIÇOS PARA
DIVERSAS DEMANDAS
DA SOCIEDADE, DE
MANEIRA INTEGRADA
E INTERDEPENDENTE,
VISANDO O
DESENVOLVIMENTO DO SER
HUMANO E DA SOCIEDADE.
CAROLINA GADELHA,

“

de centro de treinamento
médico e um núcleo de
pesquisa de ponta, com
participação de parceiros
nacionais e internacionais.
Além disso, a Instituição
terá espaços para a instalação de laboratórios de
pesquisa e empresas de
biotecnologia.
“O HELP faz parte de um
ecossistema educacional,
que oferece serviços para
diversas demandas da sociedade, de maneira integrada e interdependente,
visando o desenvolvimento
do ser humano e da sociedade, através da produção
de conhecimento. O Hospital é a peça que faltava nesta engrenagem, um projeto
inovador”, pontua Carolina.

DIRETORA DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO
DA UNIFACISA
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CONSTRUÇÃO DO NOVO CONCEITO
Para dar vida à estrutura
do Hospital HELP, as diretorias da Unifacisa e da GND
Construções se integraram
com o objetivo de criar um
projeto de excelência para
o setor de Saúde da cidade
e também para o Nordeste
como um todo. Com a parceria afinada, mãos à obra.
“Após analisar a proposta
de quatro empresas de engenharia civil optamos pela
GND, pois essa carrega uma
vasta experiência na construção de hospitais, principalmente de oncologia”, explica Carolina.
Além da construção do
Hospital, a GND ficou responsável pela seleção dos
escritórios, contratação e
gestão dos projetos complementares, coordenando
os projetistas de diferentes
regiões do país.
“Essa participação conjunta nos permite entregar um
hospital moderno, otimizado e que viabilizará o alcance dos resultados desejados
por nosso cliente”, pontua
o engenheiro Geraldo Nogueira, executivo da GND.
A empresa adequou o planejamento construtivo entre
as etapas que são necessariamente em concreto e
a estrutura básica em aço,
dada a velocidade produtiva que permite à obra. A
facilidade de criação em

52 HealthARQ

grandes vãos, bem como
sua flexibilidade, permitirá
aos espaços passar por novas divisões ou readequações futuras. As paredes
internas foram construídas
em drywall e as argamassas
de revestimento permitem
curas rápidas e sem perdas
de características, enquanto o sistema de ar condicionado traz automação
embutida.
Além disso, a construção
do bunker também demanda uma atenção redobrada, uma vez que abrigará a
operação de radioatividade
dos aceleradores lineares. A
concretagem das paredes
e lajes de grande espessura exigirá concreto especial
com rigoroso controle térmico e aplicação de aditivos
específicos.
Além de todo o cuidado
com cada detalhe do Hospital, a Construtora tem na
sustentabilidade um de seus
pilares. “Atualmente, possuímos a ISO 9001, além de
sermos certificados em Gestão Ambiental conforme a
ISO 14001 e em Sistema de
Saúde e Segurança Operacional pela ISO 45001”, ressalta o executivo.
Para assegurar a saúde dos
envolvidos na obra em tempos de pandemia, a Construtora adotou um conjunto de
medidas práticas que incluem

GERALDO NOGUEIRA,
EXECUTIVO DA GND

disponibilização de máscaras, treinamentos, aferição da
temperatura e presença ativa
dos técnicos em segurança do
trabalho. “Nós nos orgulhamos em dizer que, até o momento, não tivemos o registro
de nenhum caso da Covid-19
no canteiro de obras do hospital”, explica.
A equipe da GND acumula
mais de 50 anos de experiência e centenas de obras
concluídas, incluindo sete
hospitais de grande porte. Atualmente, a GND está
envolvida na construção de
dois grandes hospitais, que
totalizam 66.000m² de área
construída, 600 leitos e 25
salas de cirurgia.
“Nossa empresa está pre-

parada e confiante na expansão de suas atividades. Se de
um lado o novo coronavírus
freou alguns setores da economia, de outro acelerou a
transformação de segmentos em que nossa empresa já
estava muito bem posicionada, em especial o da saúde”,
finaliza Nogueira.

Acesse o QR
Code e assista ao
video da obra do
Hospital Help.
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EXCELÊNCIA NA CLIMATIZAÇÃO
E RESFRIAMENTO
PIONEIRA NO PROJETO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PARA
EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM NO BRASIL, A REFRISAT EXPANDE
SEU PORTFÓLIO NA SAÚDE

E

m julho de 2020, a Prevent Senior inaugurou seu novo hospital próprio em São
Paulo, o Hospital Sancta Maggiore Morumbi.
Além de acomodações de luxo, de uma localização privilegiada e um heliponto, a instituição
conta com uma hotelaria classe A e se preocupa com a infraestrutura, mais especificamente
cuidando de seus equipamentos de diagnóstico por imagem de última geração.
Esse cuidado é fornecido pela REFRISAT, a
primeira a desenvolver soluções integradas de
climatização, refrigeração e controle para clínicas, hospitais e exames de diagnóstico por
imagem. A parceria com a Prevent Senior se
iniciou em 2019 e possibilitou que a empresa
entregasse um projeto conjunto das equipes
de engenharia, obras, climatização e produtos.
Segundo o Diretor de Operações da REFRISAT, Eng. Eder Parras, os maiores diferenciais
do nosso portfólio são: a tecnologia de ponta,
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a preocupação pela disponibilidade de 100% obtida pelo uso de componentes de primeiríssima linha, e a
vasta experiência de toda a empresa
nessa aplicação. “Com o Sancta Maggiore não foi diferente. Nosso Chiller RM, da linha exclusiva para diagnósticos por imagem, proporciona
condições ideais para a Prevent Senior. Além disso garante 100% de
disponibilidade, fator importantíssimo na área da saúde! Com o uso
dos nossos equipamentos também
eliminamos qualquer chance de perda do valioso gás hélio”
O trabalho criterioso da engenharia de aplicação da REFRISAT
foi ponto crucial para o sucesso
do projeto. “Primeiramente fizemos visitas aos locais de instalação

“

NOSSO CHILLER RM, DA
LINHA EXCLUSIVA PARA
DIAGNÓSTICOS POR
IMAGEM, PROPORCIONA
CONDIÇÕES IDEAIS PARA
A PREVENT SENIOR. ALÉM
DISSO, GARANTE 100% DE
DISPONIBILIDADE, FATOR
IMPORTANTÍSSIMO NA
ÁREA DA SAÚDE.

“

EDER PARRAS,

DIRETOR DE OPERAÇÕES DA REFRISAT

e levantamento de dados sobre a estrutura e
equipamentos de diagnóstico. Definir o projeto ficou mais fácil pela relação próxima que a
REFRISAT tem com todos os seus fornecedores.
Fechado o projeto, os equipamentos são fabricados dentro do alto padrão REFRISAT, passando por testes de funcionamento e normalmente
entregues e instalados pelo próprio time próprio de montagem. Trabalhamos rigorosamente em cima da necessidade do cliente, trazendo
materiais e tecnologia de qualidade, com organização, planejamento e comprometimento”.
Com o projeto concluído antes do prazo final,
e com organização impecável, a REFRISAT entregou uma estrutura completa de climatização e refrigeração de processos de ressonância magnética
e diagnósticos por imagem. Segundo o Eng. Eder
o pioneirismo nesse segmento vem da frequente
atualização de projetos, já que sempre estão atentos aos lançamentos de novas tecnologias oferecidas por seus fornecedores de classe mundial, aos
novos sistemas de fabricação, aos controles de
produção e também às tecnologias 4.0.
A empresa atua também em outros departamentos da área da saúde, incluindo fabricação de
remédios, peças para laboratórios e fornecimento
de equipamentos avançados. Atualmente, a lista
de seus clientes conta com os principais Hospitais
e Laboratórios do Brasil e da América Latina.
Todos na REFRISAT tem muito orgulho do
nosso trabalho junto a área da saúde, e também da nossa lista de referências construída
durante esses mais de 40 anos de empresa.
“Trabalhar com o que faz a diferença na sociedade é o que nos move".
Atualmente, a REFRISAT está em um momento único. Além da recente integração com o
grupo HBR, que já trabalhava com equipamentos de ponta em outros mercados, a empresa
está investindo de forma intensa no desenvolvimento e lançamento de novos produtos, e
implantando massivamente o gerenciamento
remoto de seus equipamentos.
O Eng. Eder comenta que o resultado da empresa em 2020 está atendendo plenamente o
planejamento agressivo feito no ano anterior,
boa parte graças ao segmento da saúde. “O
desenvolvimento desse setor também eleva
a qualidade dos outros produtos no portfólio
REFRISAT, já que exige nossa dedicação extra
para acompanharmos os avanços necessários
para reforçarmos a saúde em nosso país.”
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ACOLHIMENTO DOS PACIENTES
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN REFORMA DIVERSAS ÁREAS PARA O AVANÇO
TECNOLÓGICO E BEM-ESTAR DE SEUS USUÁRIOS

P

ara manter o alto padrão de seu atendimento do qual é reconhecido internacionalmente, o Hospital Albert Einstein
(SP) investe em importantes e grandes mudanças físicas em suas diversas unidades.
Segundo a diretora-executiva de Engenharia e Manutenção da Instituição, Junia
Gontijo, existem, atualmente, cerca de 200
projetos acontecendo ao mesmo tempo
na Instituição. “São trabalhos e investimentos que estão no Plano Diretor, como
a construção de novas unidades de ensino
e pesquisa, novas fachadas e outros tipos
de reformas”.
O principal objetivo dessas reformas,
além de deixar o Hospital mais bonito e
moderno, é humanizar todas as áreas do
local. Para isso, é necessário utilizar uma
combinação de móveis, organização, iluminação e textura para trazer mais acolhimento para as pessoas.
O Einstein também optou por trabalhar o
conceito de biofilia nas novas construções,
para trazer a natureza em seus ambientes.
“Acreditamos que a junção de todos esses
aspectos faz com que nossos pacientes e
visitantes tenham um local de contemplação, paz e descanso”, acredita Junia.
A equipe do HIAE estudou sobre a transformação dos espaços hospitalares e como
a ambientação desses locais de cura ajudam na recuperação dos pacientes. “Os
hospitais são espaços em que os pacientes buscam a cura para suas debilidades e

normalmente as pessoas ficam
estressadas ou emocionalmente
impactadas, então nós precisamos prover espaços onde elas se
sintam bem".
A diretora-executiva de Engenharia e Manutenção pontua
ainda a importância da infraestrutura em acompanhar a identidade do Einstein, que é de
inovação e tecnologia. “Essas
mudanças passam por vários
projetos, desde os maiores até
a revitalização de espaços comuns, como corredores, recepções menores e leitos.”
Tanto os projetos concluídos
quanto os em andamento são
realizados com a Instituição em
pleno funcionamento, de forma
que é requerido o mínimo de
barulho e sujeira para não perturbar os pacientes internados e
colaboradores.
Dentre as obras idealizadas está
a reforma na fachada da unidade
Morumbi, o projeto conjunto de
vários profissionais no Atrium da
unidade e a construção de um
novo prédio de pesquisa e ensino idealizado por um dos arquitetos mais renomados do mundo, Moshe Safdie, com previsão
de conclusão em 2021.
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A COMPLEXIDADE DA REFORMA
DE UM GRANDE HOSPITAL
D

evido à complexidade do programa solicitado pelo Hospital Albert Einstein, foi
preciso entender as importantes questões
colocadas como necessidades a serem atendidas. Explicitamos, então, as questões por
nós compreendidas, sintetizadas em três importantes condicionantes para o desenvolvimento do projeto.
Vencemos, então, a concorrência feita pela
Diretoria do Hospital a cargo da Diretora Executiva de Engenharia, Junia Contijo, para a realização do retrofit global externo dos edifícios
da unidade o Morumbi, cujas fachadas resultavam de vários blocos feitos em épocas e autores diversos, e que apresentavam soluções
diferenciadas, não constituindo a unidade ar-
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quitetônica desejada pelos diretores.
Somava-se a isso a precária condição das
fachadas com esquadrias, não funcionando
mais e prejudicando a insolação e ventilação
de vários ambientes. O revestimento cerâmico
estava despencando em placas em várias fachadas, o que também ocasionava uma séria
situação de perigo.
Os anexos verticais e horizontais, junto com
vários canteiros de instalações que foram sendo inseridos, conturbavam a imagem do Hospital e causava tumulto em pátios e circulações,
trazendo um visual variado e desordenado.
Haviam também outras questões em conflito que precisavam de soluções formais e
construtivas. Uma intervenção inadiável era

o Atrium, destinado a ser
o local de recepção e estar
próximo à entrada principal.
Tanto o restaurante quanto
a lanchonete eram cobertos por antiga cobertura de
duas águas na altura do 6º
pavimento.
Esse local estava em estado precário pela dificuldade
do acesso para manutenção e limpeza, internalizando as fachadas de vários
pavimentos dos blocos A e
B de internação e administrativas, deixando-os sem
luz natural.
Completava o quadro de
problemas a quantidade
de acessos para internação, pronto atendimento,
administração, restaurante
e lanchonetes, assim como
o acesso de veículos. A
entrada principal não oferecia condições de espaço
coberto para embarque e
desembarque pelo grande
volume de veículos e pedestres no dia a dia.
Como condicionante colocado pelos responsáveis, as intervenções não
poderiam ocasionar ruído
e poeira, uma vez que os
ambientes internos continuariam sendo ocupados
por pacientes, funcionários
e público externo.
Para esse diverso e complexo desafio, apresentamos como proposta os
sistemas de produção e
montagem totalmente in-

dustrializados, de tal maneira que toda a execução
seria externa, com entregas programadas conforme fossem sendo liberadas
pelo Hospital.
Para atender esses requisitos, desenvolvemos, juntamente com as importantes
contribuições estruturais do
Engenheiro Flávio D’ Alambert, um sistema estrutural
de produção e montagem
industrializada e integrada:
enquanto fabricava-se treliças baixas para serem fixadas na altura dos peitoris de
grande comprimento com
poucos pontos de ancoragem nas prumadas dos pilares de concreto, montava-se na cobertura do edifício
uma estrutura para içamento e fixação das mesmas e
dos painéis unitizados de

vidro e ACM.
Essas treliças, fixadas com
pouco ruído pelas equipes
de montagem, foram a estrutura para o engate dos
painéis verticais unificados
com esqueleto de alumínio
e cobertura de vidro laminado duplo, com aberturas
em “Maxim-ar” para ventilação dos vários ambientes em cada pavimento, e
colocadas numa sequência
programada de produção e
montagem.
Nas fachadas cegas, as
estruturas de alumínio receberam placas de ACM. O
encontro das janelas verticais
externa ou interna, do vidro e
ACM e arremates de platibandas compuseram o sistema
de tratamento de fachadas.
Após a retirada dos panos de cerâmica de toda a
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superfície, cobrimos totalmente o bloco vertical A e
os blocos horizontais B para
garantir um resultado limpo,
funcional e uniforme para
todas as fachadas externas
do hospital. Uma única exceção foi o tratamento verde dado ao bloco vertical de
transição entre o Bloco B e
as circulares do Bloco D.
Para o desafio do Atrium,
tratava-se de criar um espaço de destaque como
local de recepção, encontro e estar da Instituição e
que superasse o conflito
funcional existente. A proposta consistiu em trazer
a iluminação natural para
esse ambiente envolvido
por massas verticais, todas
com diversas utilizações,
que deveriam receber iluminação e ventilação naturais, ao mesmo tempo
que não sufocassem o ambiente no térreo.
Optamos por adotar uma
forma ascendente de tubos
de aço que chega ao vão
maior, começando com pédireito mais baixo e se elevando em curva até atingir
a altura maior do 6º pavimento do bloco A apenas
na sua extremidade. Dessa
forma, garantimos a visão
para o Atrium das circulações nos seis pavimentos.
Nele também situamos
uma tela de imagem para
informações, mensagens
e vídeos, substituindo a
informação estática dos
inúmeros banners e cobrindo paredes.
O teto de vidro sobre a
estrutura de tubos, já sombreado pelas massas envolventes, recebeu um trata-
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mento externo de serigrafia
constituindo de minúsculas
esferas garantindo uma luz
natural sombreada. O resultado foi auspicioso e se
completou pelo tratamento
de interiores feito pela Arquiteta Betty Birger.
A condição de acesso à
entrada principal ocorria
através de uma pequena
cobertura de concreto e
pela grande área descoberta de veículos sem tratamento ambiental e paisagístico, secundarizando-se
como acesso principal e
porta de entrada principal
do hospital.
Optamos pela solução de
adotar uma forma escultural
e de destaque que ao mesmo tempo organizasse o
tráfego geral e abrigasse a
entrada de veículos. A forma
destaca a paisagem local de
dia e a noite e fornece a iluminação natural e noturna.
Juntamente com o Eng.
Flávio D’Alembert, conceituamos a ideia de um
paraboloide curvo que já
definisse a circulação de
embarque e desembarque de usuários protegidos da chuva e que pelas
dimensões disciplinasse
a ocupação ambiental e
paisagística.
O atendimento central a
essas questões foi a criação
de uma forma que disciplinasse as vias de circulação
e abrigasse a quantidade
de veículos mais seu estacionamento em três faixas
para embarque e desembarque de passageiros.
Assim surgiu o design de
um grande arco em curva
constituído por colmeias

de triângulos com estrutura tubular de aço formada
de barras convergentes articuladas à nós hexagonais
e com gaxetas de borracha para apoio dos painéis
triangulares de vidro laminado na cor verde ray-ban.
Essa malha de arco em
curva se apoia linearmente
em suas arestas sobre bases. Somente no encontro
dela com a superfície do
auditório e sobre a marquise de concreto existente foram adotados apoios específicos junto às recepções
do auditório e do hospital,
dispensando qualquer outro elemento que ferisse a
limpeza formal.
A especialista em iluminação Neide Senzi propôs
linhas embutidas nas calçadas internas junto aos
panos, resultando em um
efeito noturno deslumbrante e suficiente para iluminar
internamente toda a cobertura e externamente toda
a praça. Foi possível organizar os acessos e o paisagismo circundante, que foi
mantido, tratado e ressaltado por um painel verde
artístico de minha autoria.
O uso da estrutura metálica numa tecnologia inovadora e sustentável, limpa, rápida, sem barulho e
poeira, e sem canteiro de
obras conseguiu um resultado que, não só agradou
profundamente a Diretoria
do Hospital, mas vem ocasionando mensagens de
reconhecimento e aplausos
pelo caminho técnico e artístico adotado.

FICHA TÉCNICA
Equipe Zanettini Arquitetura
Arquiteto Responsável: Siegbert Zanettini
Arquiteto Supervisor: Thaís Barzocchini
Arquiteto Plenos: Alessandra Cagnani Salado, Natália
Brazão Malateaux
Engenheiro Colaborador: Ernani Moura
Arquitetos Colaboradores: Camila Conti, Éric Fick
Gonzalez, Daniel de Souza Gonçalves
Projetos complementares
- Levantamento cadastral: Metro Cúbico
- Estrutura metálica: Projeto Alpha
- Estrutura concreto/fundações: ETCPL Projeto Estrutural
- Esquadrias de vidros: Crescêncio Petrucci Consultoria e Engenharia
- Corpo de Bombeiro: Engepoint Gerenciamento
Consultoria Ltda
- Conforto Ambiental: Ca2 Consultores Ambientais
Associados
- Instalações Elétricas/Hidráulica: Interativa Engenharia
- luminotécnica: Senzi Ligthing
- Acústica: Sresnewsky
- Impermeabilização –Proassp
- Paisagismo: Oficina 2 mais
Construção: Racional Engenharia ltda.
Parceiros Fachada:
-Estrutura Metálica de Fachada: SIGPER
-Caixilhos: LUXALUM
- Vidros: GLASSEC
- Parceiros Marquise
- Projeto Estrutural: SBP
- Estrutura Metálica: BRAFER
- Vidros Encapsulados: AVEC
- Fornecimento dos vidros: GLASSEC

SIEGBERT ZANETTINI,

ARQUITETO , FUNDADOR E PRESIDENTE
DA ZANETTINI ARQUITETURA.
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PINCELADAS CRIATIVAS

P

arceira de longa data do Hospital Israelita
Albert Einstein, à Betty Birger Arquitetura
& Design foi confiada a responsabilidade de
guiar as decisões arquitetônicas das obras internas do Programa de Revitalização da Instituição. No final de 2018, o escritório, que
leva o nome de sua líder, foi contratado para
desenvolver o projeto do Atrium Central da
Unidade Morumbi, que receberia uma nova
cobertura de vidro.
“Optamos pela parceria com a Betty por ela
ser uma arquiteta extremamente criativa e
com capacidade de aliar um design bastante
contemporâneo e de fácil execução”, explica a
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Diretora-Executiva de Engenharia e Manutenção da Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira
Albert Einstein, Junia Gontijo.
Logo que a equipe do escritório começou a conceituar o
projeto e imaginar as possibilidades de uso do espaço, Betty
teve a certeza de que deveria
resgatar os elementos da cidade ao ar livre e trazê-los para
dentro do hospital.
“Tratava-se de uma oportunidade incrível de transformar

esse, que é o coração do complexo, em um espaço icônico,
que traduzisse espacialmente
transparência, humanização dos
espaços, experiência e satisfação
dos usuários, princípios tão importantes para a instituição”, explica a arquiteta.
“Queríamos um espaço
de encontros, arborizado,
com poltronas confortáveis,
onde as pessoas pudessem
se reunir, conversar ou simplesmente relaxar, ler livros e

revistas que nós disponibilizaríamos.”
Nasceu, então, a Praça
Einstein. “E como nas melhores praças, as árvores
são as protagonistas, e em
torno delas definimos os
estares e as circulações diferenciados pelo desenho
dos pisos”, pontua Betty.
Além disso, o escritório
investiu na forte definição
das luminárias - grandes
esculturas de luz de Ingo
Maurer. “Com design, tamanho e qualidade de iluminação, elas evidenciam a
amplitude do espaço e valorizam o desenho da cobertura”, pontua.
Outro elemento de suma
importância no Átrium do
Hospital são os painéis de
madeira ripados randômicos que circundam todo
o perímetro. O elemento
foi projetado como estratégia para melhorar
a acústica do ambiente.
“As árvores também contribuem para este tratamento, proporcionando
sombreamento e trazendo
conforto aos usuários."
Já os serviços de catering
Brunella e Viena Kosher,
com suas respectivas áreas
de atendimento, foram locados em anexos ao espaço
central. Dessa forma, a pra-
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ça se manteve intacta com a
sua função primeira de encontros e relaxamento.
A executiva também ressaltou a busca por exercer
com desenvoltura as tarefas
de interpretar anseios, referências, enfim, a personalidade do Hospital Israelita
Albert Einstein.
“Para nós, este projeto é
a síntese do nosso entendimento de uma experiência
de sucesso, de conforto e
de bem-estar em um ambiente hospitalar.”
Com grande expertise no
atendimento às instituições
de saúde, o escritório tem
como objetivo desenvolver obras cada vez mais
inovadoras, personalizadas
e sustentáveis para o segmento. “O intuito é sempre
desenvolver projetos com
abordagem contemporânea humanista centrada no
diálogo franco com os usuários”, finaliza Betty.

“

ESTE PROJETO É A
SÍNTESE DO NOSSO
ENTENDIMENTO DE
UMA EXPERIÊNCIA
DE SUCESSO, DE
CONFORTO E DE
BEM-ESTAR EM UM
AMBIENTE HOSPITALAR.
PRESIDENTE DA BETTY BIRGER
ARQUITETURA & DESIGN
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“

BETTY BIRGER,
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COM DIVERSOS TRABALHOS NO ALBERT
EINSTEIN, NEIDE SENZI FALA SOBRE
EFICIÊNCIA E HUMANIZAÇÃO, IDENTIDADES
DE SEUS PROJETOS NA SAÚDE

A

lguns espaços do Hospital Israelita Albert
Einstein carregam a assinatura de projetos
da Dra. Honoris Causa Arquiteta e Lighting Designer, Neide Senzi. Entre eles estão projetos na
área de Central de Exames e Centro de Reabilitação junto com o arquiteto João Carlos Bross; a
área de UTI com a arquiteta Cynthia Kalichsztein;
a fachada do prédio do Bloco A – Centro de
Oncologia e Hematologia com a Racional Engenharia; e a entrada, fachada, jardim e marquise
do prédio principal com o arquiteto Zanettini.
A especialista pontua a importância e os diferenciais de projetos de iluminação em estabelecimentos de saúde. “Sabemos que a luz influência o bem-estar dos usuários e ajuda a definir
o melhor comportamento emocional tanto dos
pacientes como da equipe médica. A quantidade correta, a temperatura de cor e a reprodução
de cor da fonte de luz são condicionantes que
geram resultados de conforto, agradabilidade e
bem-estar.”
Além da humanização do ambiente, muito
se planeja quanto ao consumo que o sistema
implantado gerará para a Instituição, uma vez
que há de ponderar os gastos com a conta de
luz e os custos com a manutenção e operação.
Por isso a importância de escolher um sistema
eficiente, de alta performance e longa vida útil.
“Só assim podemos tornar um projeto de iluminação em um recurso sustentável, para que
minimize seus custos operacionais.”
Neide destaca ainda que a escolha da fonte
de luz deve ser baseada em performance, save
energy e maior fluxo luminoso por menor consumo de energia. “Assim temos que adotar o
melhor produto para o resultado esperado, com
a fotometria adequada ao resultado esperado e
qualidade. Esses recursos geram em todos os
projetos melhor rentabilidade da iluminação,
proporcionando melhores resultados financeiro, visuais e técnicos.”
Além dos aspectos técnicos, a arquiteta inves-
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te também na atenção em definir
o melhor cenário para o usuário.
“Quanto mais o espaço se parecer
com a casa do paciente, menor o
seu nível de stress. Por isso os hospitais estão cada vez mais humanos,
com revestimentos diferenciados,
com novas paletas de cores e, claro, a iluminação tem um papel importante nesta nova ambientação.
Criamos espaços visualmente mais
aconchegantes, íntimos, relaxantes
onde o paciente possa, inclusive,
escolher a luz e a intensidade que
mais lhe agrada.”
Dentre os trabalhos desenvolvidos
no Hospital Albert Einstein, Neide
destaca o projeto da marquise. “Foi
um trabalho inspirador, pois o desenho da estrutura metálica era inédito e desafiador, como estética visual
e aspecto técnico, pois iluminar uma
estrutura curva é tecnicamente muito complexo para que a luz possa
abranger com uniformidade a curvatura desta estrutura. E conseguimos,
de fato iluminar cada a ponto desta
linda escultura metálica".

TRÊS DÉCADAS DE
EXPERIÊNCIA
Prestes a completar 30 anos de
atuação no mercado de saúde,
Neide Senzi afirma que durante
todo esse tempo busca entender
as necessidades tanto do usuário, como da equipe médica e
também do negócio por si só e
a imagem corporativa do cliente.
“Ao longo dos anos, fomos en-

“

A SÍNTESE DE NOSSO TRABALHO É QUE
A LUZ POSSA TRANSCENDER ÀS SUAS
QUESTÕES TÉCNICAS E RACIONAIS
E QUE POSSAMOS PROJETAR PARA,
PRINCIPALMENTE, ENVOLVER O SER
HUMANO, PARA QUE ELE SE CONECTE
COM ESSA LUZ ATRAVÉS DA EMOÇÃO,
E QUE OS AMBIENTES SEJAM MAIS
SAUDÁVEIS E AJUDEM A CURAR.
NEIDE SENZI,

ARQUITETA E LIGHTING DESIGNER

“

tendendo a logística complexa de um hospital, suas
funções, atividades, procedimentos, aparelhagem, seu
fluxo, o que é necessário e
como iluminar cada setor,
cada atividade, cada espaço.”
A arquiteta ressalta ainda
que projetos luminotécnicos são os mais diversificados para serem elaborados,
uma vez que não existe um
padrão, pois cada ambiente tem sua necessidade específica e individual. “Uma
recepção é diferenciada
de um restaurante, da sua
cozinha, da central de medicamentos, sala cirúrgica,
RPA, DML, lavanderia, conforto médico, internação,
CTI, posto de enfermagem,
etc. Por isso, as escolhas são
complexas e assumem uma
responsabilidade grande na
sua utilização para gerar o
melhor resultado.”
Durante essas três décadas, Neide Senzi e sua equipe coleciona um extenso
portfólio. São trabalhos em
importantes instituições de
Saúde do Brasil, como Sírio-Libanês, Alemão Oswaldo
Cruz, 9 de Julho, Hospital
Paulistano, HCor, TotalCor,
BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital Prevent Senior, Edmundo Vasconcelos, Copa Star
Copacabana, Maternidade
Perinatal, Unimed Barra,
Hospital Vivalle, laboratórios Fleury, Alta, Delboni
e mais de 50 ambulatórios
(centro de imagem, análise
clínicas e oncologia).
Atualmente, Neide Senzi e
sua equipe estão dedicados
em 15 projetos em hospitais
e ambulatórios médicos por
todo o Brasil.
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USUÁRIOS: ESSÊNCIA NA CONSTRUÇÃO

N

inguém quer comprar Design, Arquitetura, Engenharia de Projetos, tampouco serviços
de Construção ou Gestão de Implantação de
tecnologias, mobiliário e
ativos de TIC.
O que o comprador quer
é o prédio que abriga os
usuários das organizações
de saúde (que empregam
o comprador, se ele não
for o proprietário).
É fácil esquecer que projetistas, construtores e
gestores de implantação
são só coadjuvantes. A
apresentação de Projetos
de Edifícios deu grandes
saltos de Vitrúvio até hoje.
Mas, mesmo as tecnologias de visualização 3D
do edifício com imagens
muito realistas têm distraído os criadores do que é
essencial: os usuários.
Quantas vezes você fez
ou viu uma apresentação
que mostrasse as pessoas se movimentando nos
layouts? Simulando processos e pontos de encontro
entre os usuários e as organizações de saúde? Nunca
ter visto é um bom motivo
para se mexer.
Se você é um gestor ou
cuidador, pode começar
a próxima reunião sobre
aquele projeto de ampliação ou reforma, com a
pergunta essencial: “Cadê
eu? Cadê meus pacientes?”
Se é um arquiteto ou
engenheiro de projetos,
talvez seja um bom momento para começar. E
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o melhor jeito para isso
é criando histórias que
o edifício vai acolher no
contexto no qual existirá.
Dicas, se me permite:
Primeiro, liste os tipos de
personagens destinatários
do design e o que cada um,
fundamentalmente, busca.
Segundo, crie histórias
com aqueles protagonistas,
com começo, meio e fim.
Pense em ciclos e circuitos:
entrada, atendimento e saída dos personagens.
Se forem histórias para
pacientes e acompanhantes, agentes cuidadores
- médicos, enfermagem,
bata verde facilities administradores - e investidores, introduza drama, comédia e aventura.
Conte, por exemplo, histórias sobre nascimentos
(se encaixar no contexto),
sobre pessoas que percebem que algo não está
funcionando como deveria
e vão buscar solução.
Conte histórias que incluam a morte, em algum momento, inevitável. É trabalho
de muito fôlego.
Ninguém faz isso sozinho, pois há que conhecer centenas de situações,
necessidades, processos,
tecnologias de suporte a
processos e tendências.
Nesta fase, o mais divertido e sofisticado é a construção de personagens,
como num livro, filme, que
apresenta desejos e modelos de comportamento.
Personagens críveis in-

troduzem incertezas e um
pouco de realidade nas
simulações dos processos.
Nesta etapa, empatia, experiência e trabalho em
equipe ajudam.
Terceiro. Use as histórias
para visualizar Vida em
Movimento no layout que
esconde o edifício e o Futuro Sonhado.
Como achar a entrada da
emergência e daí a fluidez
dos movimentos dentro
do edifício? As dimensões
dos espaços são adequadas aos usos? Cadê a tomada do celular?
Como estará a temperatura e qual será a paisagem para o paciente no
leito? E o nível de ruído?
Sons, iluminação, cores? O
que vai ter para fazer enquanto se espera?
Os médicos vão ter armários chiques? Quais
cheiros vou sentir? Onde
vou poder me aquietar e
pensar na minha biografia,
nas coisas da vida? Onde
vou comer, dormir, rir, chorar!? A instalação do foco
vai estar planejada para
não ter que arrebentar o
forro depois de pronto? Os
equipamentos vão passar
nas portas?
Os materiais de revestimento vão durar quanto?
Quanto tempo vai precisar para liberar o quarto, a

LAURO MIQUELIN,

SÓCIO-FUNDADOR E CEO DA L+M

sala de cirurgia, a sala da
ressonância para o próximo paciente? Como expandir ou reformar sem
parar a operação? E assim
vai, a cada história.
Se achar que nada disso é
necessário, e que jeito que
as coisas são feitas está excelente, mantenha-se no
seu caminho, aguardando
o Futuro.
Se o edifício for construído, os usuários chegarão e
talvez queiram mudar alguma coisa. Demolir e refazer pedaços poderá ser
uma solução. Mas ela é um
pouco mais cara...
OBS: Cenas com câmeras voadoras pelos corredores ajudam? Se for
para mostrar gente correndo nas histórias, sim!
Se não, é só vertigem e
desvio de atenção.
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INTELIGÊNCIA APLICADA
EM PROJETO
APÓS CONCLUIR OBRA EM BELÉM DO PARÁ DURANTE A PANDEMIA, RANKINE ENGENHARIA REVELA
DETALHES DO PROJETO E VISA CRESCIMENTO PARA OS PRÓXIMOS ANOS

E

m maio de 2020, o Hospital RioMar,
localizado em Belém do Pará, iniciou um
projeto em parceria com a Rankine Engenharia. A empresa ficou responsável pela instalação da pressurização das escadas de incêndio, do sistema de climatização e da exaustão
da cozinha industrial da Instituição.
A empresa aceitou o desafio de iniciar
esse projeto que, além de estar no pico
da pandemia da Covid-19, já estava com
a obra em andamento. A empreitada durou cerca de quatro meses e contou com
7 pavimentos, que ao todo contabilizam
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mais de 300 TR (tonelada de
refrigeração) instalados, divididos entre o sistema VRF
e “Splitão” dutado.
O sistema de exaustão da cozinha conta com
uma vazão aproximada de
13.900m³/h, com dutos em
chapa preta #16, conforme
a NBR 14518, e quase 100
metros de duto para o sistema de pressurização das
escadas, com ventiladores

especiais de 50.000m³/h.
Segundo um dos engenheiros mecânicos responsáveis pelo projeto, Celso de
Oliveira Kochi, a empresa conseguiu concluir as obras em um
curto período de tempo graças
às soluções de engenharia que
foram aplicadas. “Trouxemos
placas de MPU para o sistema
de dutos, o posicionamento de
equipamentos na área técnica
e fizemos modificações pontu-

ais nas linhas de tubulação de cobre, por exemplo”, relata.
A parceria entre a Rankine Engenharia e o Hospital RioMar surgiu através da construtora Basis
Brasil, responsável pelo gerenciamento da obra. O engenheiro
mecânico Felipe Alves, um dos
responsáveis da Rankine nesse
projeto, acredita que as diretrizes do grupo fizeram com que
fossem escolhidos pelo hospital. “A qualidade do serviço com
soluções tecnológicas de baixo
custo e foco no atendimento ao
cliente nos ajudaram e fizeram
com que atingíssemos as expectativas dos nossos stakeholders ”.
Essa não é a primeira vez que
a Rankine trabalha com o setor médico hospitalar, uma vez
que possui mais de dez obras
realizadas no setor. Dentre elas,
no Hospital das Clínicas de São
Paulo; Hospital Alvorada; Hospital São Paulo, entre outros.
“Ao longo de nossa trajetória,
pudemos perceber que essa área
é bem delicada e exige um conhecimento atualizado das novas tecnologias, além de conciliar sustentabilidade, economia de energia e
a busca pelo menor investimento
possível”, observa Kochi.
Além disso, o time de engenharia da empresa sente o peso
de lidar diretamente com a saúde
e bem-estar das pessoas, então
é preciso cuidado redobrado em
cada projeto. “Cada obra é um
novo desafio para nós, mas sempre damos nosso melhor para
contribuir de maneira positiva na
vida dos pacientes”, reforça o diretor técnico Eng. Celso Cordeiro.

CELSO DE OLIVEIRA KOCHI,
ENGENHEIRO MECÂNICO
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“

CADA OBRA É
UM NOVO DESAFIO
PARA NÓS, MAS
SEMPRE DAMOS
NOSSO MELHOR
PARA CONTRIBUIR DE
MANEIRA POSITIVA NA
VIDA DOS PACIENTES

ANO DE MUDANÇAS
O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia
da Covid-19 e as mudanças trazidas por ela
serão sentidas nos próximos anos. Kochi acredita que as empresas da área de HVAC passarão por um processo de transformação, e isso
atingirá diretamente a área da saúde. “Como
as novas tecnológicas para diminuição e prevenção de doenças transmissíveis serão aplicados, é esperado um aumento nos serviços da
área de climatização”, analisa Kochi.
Segundo Alves, a pandemia foi importante
para acreditarem mais no trabalho que fazem.
“Foi apenas um obstáculo para superarmos e
nos adaptarmos. Agora temos outros projetos
em fase de estudo com previsão de início ainda para esse ano”.
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FELIPE ALVES,
ENGENHEIRO MECÂNICO

“

CELSO CORDEIRO,
DIRETOR TÉCNICO
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ADAPTABILIDADE EM
TEMPO RECORDE
EM APENAS TRÊS MESES, ARARAT ENGENHARIA ENTREGA NOVOS LEITOS DE UTI ENTRE
OUTROS PROJETOS NO HOSPITAL SAMARITANO, MESMO EM PLENA PANDEMIA

O

Hospital Samaritano, localizado na zona sul da capital de São Paulo, conta com mais de 120 anos de
história. A Instituição sempre buscou por inovar em sua
estrutura e aperfeiçoar o atendimento, tendo em vista o
cuidado e dedicação integral ao paciente.
Para atender os usuários com mais conforto e qualidade, o Hospital investe em sua expansão física e uma
delas ficou a cargo da Ararat Engenharia, responsável
por trabalhar na instalação de dez novos leitos de UTI,
dois novos aparelhos de raio x de última geração e novo
QGBT para atender à essa nova carga. Além disso, o
serviço contou com a troca de cabos alimentadores
com 200 metros de distância até a subestação, transformador de baixa tensão (220V/380V) com potência de
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100kVA, nobreak de 10 e
20 KVA e quadros de iluminações gerais e específicas.
A Ararat, que está no
mercado há 21 anos, foi
responsável pelo desenvolvimento dos projetos
de arquitetura e instalações, incluindo a elétrica,
hidráulica, ar condicionado, detecção e alarme de
incêndio, entre outros. A
obra iniciou em março de
2020 e foi entregue em ju-

nho do mesmo ano.
Por ter sido realizada durante a pandemia, a empresa teve que lidar com
medidas de segurança e
mudar alguns de seus planejamentos.
Segundo o sócio da Ararat Engenharia, Kegham
Hratchya Dadian, foi preciso
realinhar o planejamento da
obra enquanto ela já estava
em execução. “Todas alterações tiveram que ser feitas

sem que o custo ou prazo
fossem alterados, além da
necessidade de entregar
os leitos rapidamente para
atender a pacientes críticos
do novo coronavírus”.
Ainda de acordo com
Dadian, um dos maiores
desafios enfrentados foi
a falta de insumos e problemas na compra de materiais, já que a produção
dos mesmos foi afetada
pela pandemia.
Sustentabilidade também
foi um ponto muito pensado no projeto do Hospital
Samaritano, uma vez que
trabalharam o consumo
consciente de matéria-prima, minimizando os desperdícios e reduzindo gastos
com alguns suprimentos.

INOVAÇÃO
Com mais de 280 obras em seu portfólio,
a Ararat Engenharia tem investido muito em
aprimoramento de projetos e métodos de execução de obras para o setor da saúde. “Nesta
obra em específico, trabalhamos com portas
com visores inteligentes para monitoramento
visual do paciente, automatização e controle
do sistema de ar condicionado por ambientes,
iluminação de LED para economia de energia,
e muitos outras tecnologias”, revela Dadian.
O diretor acredita que a pandemia da Covid-19 trouxe a capacidade de a empresa sair
da zona de conforto, modernizando seus processos e executando funções de novas formas.
“Por conta disso, agora a tendência é investir
mais em métodos sustentáveis e soluções econômicas para nossos clientes”.
Durante as instalações dos leitos da UTI do
Hospital Samaritano, a Ararat Engenharia preservou ao máximo o conforto dos pacientes,

com objetivo de proporcionar um
ambiente humanizado. “Muitas
pessoas têm ideia de que hospital é um lugar técnico e sem vida,
mas é necessário trazer o bem-estar nesse momento tão delicado e
importante na vida dos pacientes”,
reflete Dadian.
Atualmente, a Ararat está focada
em ampliar sua especialidade na
área hospitalar, incluindo o investimento em estudos, planejamento e soluções de ambientes confortáveis e sustentáveis. “Estamos
trabalhando com planejamento e
redução de custos para fazer mais
com menos. A adaptação disso em
meio a pandemia não foi fácil, mas
conseguimos nos organizar e traçar planos para novos rumos.”
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PARCEIRA LONGÍNQUA
PRESIDENTE DA MOBILIARE MARCENARIA HOSPITALAR, HERMES LUCIO, COMEMORA MAIS
DE 20 OBRAS PARA A AMIL E ALMEJA NOVOS PROJETOS

C

om 30 anos de sucesso no mercado, a Mobiliare Marcenaria Hospitalar se dedica à prestação de serviços de
excelência à Saúde. Ainda que, à época
de sua idealização, Hermes Lucio não
objetivasse o enfoque no setor, foi no
mobiliário hospitalar de alta qualidade
que o empresário deixa sua marca de
sucesso profissional.
Dentre as diversas parcerias consolidas ao longo do ano, destaca-se a
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Amil, empresa brasileira
de assistência médica. O
início dos trabalhos foi
há 12 anos, no Hospital
Vitória, Unidade Anália
Franco. “Realizamos os
painéis de televisão para
o Pronto Socorro. Depois, sob a coordenação
da mesma equipe, fizemos o mobiliário do 5º e

6º andares”, explica.
De lá para cá foram cerca de 20
obras em parceria com a Amil,
como no condomínio Ez Towers,
projeto mais importante feito
entre as duas empresas. “Uma
equipe de 50 colaboradores foi
envolvida, trabalhando em período noturno e finais de semana
durante oito meses. Foram confeccionadas cerca de 3.500 estações de trabalhos para colaboradores”, pontua.
Todos os projetos foram elaborados pela equipe de arquitetos da
Mobiliare, seguindo rigorosamente todos os detalhes solicitados
pelos clientes. “São projetos modernos, bem pensados, práticos
para uso no dia a dia que exige
dos profissionais de marcenaria
conhecimento e dedicação”, ressalta Hermes Lucio.
Além dos profissionais capacitados, o executivo ressalta o
investimento em conhecimento
e muita disposição, a fim de garantir um plano de logística bem
executado e sem danos as atividades diárias dos colaborares.
“É preciso realizar cada ação
com cuidado e organização.
Se desmontar as estações de
trabalho na sexta à noite, por
exemplo, tem que estar pronta
na segunda às seis da manhã.
Caso contrário, pode causar
problemas a todos”.
Mas, com seriedade em tudo
que se propõe a fazer, a Mobiliare Marcenaria Hospitalar foi
capaz de superar os desafios e
entregar projetos de alto nível. “É
preciso pensar que se você está
trabalhando com vidas, que exi-
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HERMES LUCIO,

“

“

SÃO PROJETOS
MODERNOS,
BEM PENSADOS,
PRÁTICOS PARA
USO NO DIA A DIA

PRESIDENTE DA MOBILIARE
MARCENARIA HOSPITALAR

gem cuidados especiais. Então nós
temos como obrigação de desenvolver nossos trabalhos de forma
quase invisível”.
Além disso, Hermes Lucio ressalta que a marcenaria investe em
medidas de qualidade, como o seguimento de todos os materiais
com certificações exigidas – como
ISO 18001, ISSO 14001 e ISO 9001,
além da qualidade certificada pela
Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA).
“Nossas marcas são qualidade,
pontualidade e tecnologia de ponta. O segredo é sempre buscar
aprendizado para trazer soluções
inteligentes a nossos clientes”.
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LEGADO DE CONQUISTAS
Olhando para toda trajetória de parceria, Hermes Lucio afirma que foram anos
de sucesso, cumplicidade e dedicação.
Eu aprendi muito com todos os arquitetos e agradeço a todos que confiaram
em mim, na minha empresa”.
Atualmente, a Mobiliare Marcenaria
Hospitalar possui duas unidades de produção e 35 colaboradores. Além disso,
a empresa apresenta um bom planejamento em produção e logística para entregar em qualquer estado do Brasil.
Sobre as expectativas para o futuro, o
executivo afirma que estão sendo realizadas visitas em hospitais para ampliação
ainda maior do leque de clientes, pois a
empresa está “bem estruturada para atender uma maior clientela”.

Projetos mobiliários realidades pela Mobiliare Marcenaria
Hospital Vitória Barra em São Paulo (SP)
Hospital Vitória em Santos (SP)
Hospital da Luz em São Paulo (SP)
Hospital Paulistano em São Paulo (SP)
Hospital Alvorada de Moema em São Paulo (SP)
Hospital Alvorada de Santo Amaro em São Paulo (SP)
Hospital Alvorada em Brasília (DF)
Hospital 9 de Julho em São Paulo (SP)
Hospital Ipiranga em Mogi das Cruzes (SP)
Amil One Heath República do Líbano em São Paulo (SP)
Amil Unidade Av. Brasil em São Paulo (SP)
Hospital Samaritano em São Paulo (SP)
Setor Jurídico da Amil Libero Badaró em São Paulo (SP)
Setor Administrativo da Amil da Av. Paulista em São Paulo (SP)
Amil Conceição do Araguaia em São Paulo (SP)
Setor da Diretoria Geral da Amil Cauaxi em São Paulo (SP)
Edifício EZ Towers em São Paulo (SP)
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ARTE DE “ENGENHEIRAR”

Publieditorial

COM 44 ANOS, ENGEFORM ENGENHARIA SE CONSOLIDA COMO UMA DAS MAIORES
CONSTRUTORAS DO BRASIL PARA A ÁREA DA SAÚDE
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R

ecentes premiações, quase 800 mil
m² no setor, mais de 5 mil leitos para
a população brasileira e 32 hospitais no
portfólio tornam a Engeform Engenharia
uma das maiores referências nacionais em
obras, empreendimentos e projetos para a
área da saúde. Completando 44 anos de
história, a empresa acumula no portfólio
alguns dos principais empreendimentos
do segmento e já chegou a executar oito
hospitais de forma simultânea.
Com o propósito de “desenvolver a arte
de engenheirar para fazer a diferença na
vida das pessoas”, a companhia celebrou
entregas importantes neste ano, inclusive com foco no tratamento de pacientes
diagnosticados com a Covid-19. Um dos
destaques é o Hospital Municipal de Vila
Brasilândia, que teve suas obras aceleradas
no início do ano para auxiliar no combate à
pandemia. Somando 40 mil m², o empreendimento completo foi entregue no mês de
outubro, beneficiando mais de 2,2 milhões
de pessoas da zona norte de São Paulo.
Já no sul do Brasil, a Engeform Engenharia
acaba de entregar mais uma obra, executada em menos de dois anos. Trata-se do novo
Hospital Unimed Vale do Sinos, na cidade de
Novo Hamburgo, que será referência para a
população de toda a região de Vale do Sinos. São mais de 30 mil m², quatro subsolos, térreo, três pavimentos, cobertura, 121
leitos de internação, 20 leitos de UTI para
adultos, 40 leitos de observação, urgência
e emergência, sete salas de cirurgia, centro
de diagnóstico por imagem, cinco salas de
ultrassonografia, laboratório e duas salas de
ressonância, raio X, tomografia e mamografia, além de um edifício garagem.
“As edificações hospitalares são complexas e exigem constante aperfeiçoamento,
customização e investimentos em soluções
que trazem funcionalidade e segurança.
Isso é diretamente refletido na experiência
dos pacientes ao usufruírem de hospitais
modernos, bem feitos e com uma infraes-

trutura completa para os atender”, destaca
o diretor de Negócios da empresa, Eduardo
Rossetti. “Finalizar empreendimentos tão
importantes em um ano com cenário pandêmico e olhar a nossa trajetória na área da
saúde, refletindo sobre as milhões de pessoas já impactadas de forma positiva por
meio do nosso trabalho, é muito gratificante. Isso reflete o nosso compromisso com as
pessoas e o cumprimento integral do nosso
propósito”, completa o executivo.
Vale destacar que, em suas construções, a
empresa utiliza ainda outras duas premissas:
inovação e eficiência operacional. A companhia investe em inovação internamente por
meio do Okara Hub, seu ecossistema em
parceria com outras empresas que acelera
startups de toda a cadeia da construção civil. “Em cada obra, avaliamos as melhores
soluções para que a execução aconteça de
forma precisa, com segurança, gestão do
tempo, da qualidade e de insumos. Estamos
atentos às tecnologias e melhores práticas
disponíveis para elevarmos cada vez mais a
nossa forma de trabalhar, de construir e de
encantar nossos clientes e usuários finais.
Além do aprimoramento contínuo, revalidamos sempre a nossa capacidade de cumprir
com as mais rigorosas exigências do setor, o
que nos qualifica como uma das principais
construtoras hospitalares do país”, ressalta
o diretor-superintendente da Engeform Engenharia, André Abucham.
Entre outros hospitais e complexos hospitalares construídos pela Engeform e que
se destacam pelo Brasil estão o Hospital da
Unimed Belo Horizonte, em Betim, com 46
mil m²; o Hospital Sírio-Libanês de Brasília,
o primeiro fora de São Paulo, com 30 mil
m²; o Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
com mais de 100 mil m²; o Instituto do Câncer de São Paulo, conhecido como o mais
importante centro de atendimento médico
e hospitalar da América Latina; o Instituto
de Infectologia Emílio Ribas, com 29 mil m²
entre outros.
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