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Nononono

ExistEm várias dEfiniçõEs para o que podemos considerar uma 
boa experiência. Uma delas, cunhada por Jorge Larrosa Bondía, pes-
quisador, linguista e professor de filosofia da Universidade de Barce-
lona, diz que experiência é tudo aquilo que nos acontece. “É o que 
nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 
não o que acontece ou o que toca.” A experiência para Bondía é, em 
primeiro lugar, um encontro ou uma relação com algo que se experi-
menta, que se prova.

Há anos que esse tema é alvo de avaliações e estudos do meio 
acadêmico e, principalmente, do mundo corporativo. A experiência 
do cliente é destaque em corporações que a consideram um dos prin-
cipais termômetros da credibilidade, da reputação das marcas e do 
comportamento de consumo das pessoas. No caso da área de saúde, 
a experiência do cliente/paciente ganha importância e entra definitiva-
mente no foco dos hospitais. A reportagem de capa (Em Alta) aborda 
a experiência do paciente e como ela vem alterando o planejamento, 
as interações, as ações e até mesmo a infraestrutura dos locais que re-
cebem os pacientes e seus familiares. O texto aborda o histórico desse 
conceito e como o Americas Serviços Médicos vem se preparando para 
essa nova e importante realidade.

Outro destaque da edição (Fala, Doutor!) é a entrevista exclusiva que 
fizemos com o vice-presidente executivo de Medical Affairs e chief medi-
cal officer do UnitedHealth Group, Dr. Richard Migliori. Entre outros as-
suntos, ele falou sobre o futuro dos sistemas de saúde, a importância das 
novas tecnologias, a experiência do paciente e o melhor aproveitamento 
das informações para a tomada de decisões.

Na sequência (em Inovação), repercutimos as diversas aplicações 
da impressão 3D na medicina - algumas já fazem parte da rotina de 
grandes hospitais, e outras, mediante o progresso tecnológico, podem 
revolucionar a área de saúde. 

A edição traz também um artigo (Research) sobre os destaques 
da última edição do encontro anual da American Society of Clinical  
Oncology (ASCO), uma reportagem (Sem Jaleco) sobre a cardiologista 
que é ativista em favor dos animais e, por fim, a história (Onde, Quando 
e Por Quê?) de um belo e misterioso destino no Peru: as linhas de Nazca.

Tenham todos uma boa leitura!

Luiz dE Luca
CEO do Americas Serviços Médicos
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Beleza na medicina 

Redes visuais
Imagem da retina de um paciente com 
amaurose congênita de Leber (ACL), 
doença hereditária que causa comprometimento 
visual grave no início da infância
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Digital

Visite o Peru

Em 2015, um modelo de osso 
anatômico construído com um 
tipo de resina foi utilizado pela 
primeira vez no Brasil em um 
procedimento corretivo para 
múltiplas fraturas do tórax. 
A cirurgia aconteceu no Hospital 
Samaritano (São Paulo) e foi 
conduzida pelo coordenador 
do Centro de Trauma do 
Hospital, Dr. Diogo Garcia.
Clique na imagem abaixo e 
assista ao vídeo do treinamento.

O Saúde em Foco traz uma 
reportagem sobre a sepse, 

características da infecção, 
prevenção e importância do 
diagnóstico. De acordo com 

dados do Instituto Latino 
Americano da Sepse (Ilas), a 

taxa de mortalidade global por 
sepse no Brasil – considerando 

hospitais públicos e privados – foi 
de 29,7% em 2016. confira aqui 

a íntegra do relatório Nacional 
Protocolos Gerenciados de 

Sepse – Sepse e Choque Séptico 
(2005-2016), publicado pelo Ilas.

Se você gostou da 
revista Americas, envie-

-nos suas impressões, 
sugestões e dicas 

para revistaamericas@
americasmed.com.br

clique aqui e saiba mais sobre a história e o 
pioneirismo da Cleveland Clinic com a experiência 

do paciente na versão digital da revista! 

nas MíDias
soCiais

treinaMento eM 
MoDelo 3D para 
Cirurgia De Costela

DaDos sobre 
a sepse

DiCas e 
sugestões

patient experienCe

As linhas de Nazca 
apresentadas na 
reportagem Onde, 
Quando e Por Quê? 
são apenas uma das 
atrações turísticas 
do Peru. Além da 
capital, Lima, e da 
famosa Machu Picchu, 
nosso vizinho oferece 
várias opções para os 
diferentes perfis de 
turista: os aventureiros, 
os apaixonados pela 
gastronomia ou mesmo 
aqueles que querem 
conhecer mais a  
cultura andina. 
Saiba mais em:
www.peru.travel/pt-br

Já curtiu a página do Americas no 
Facebook? Acesse e fique por dentro das 

novidades do Grupo. Também dedicado ao 
público leigo, o espaço oferece informações 

sobre saúde e qualidade de vida.
www.facebook.com/americasmed

http://americasmed.com.br/
http://www.peru.travel/pt-br
http://www.facebook.com/americasmed
http://rspress.com.br/userfiles/projetos/americas/02/digital.pdf
http://www.ilas.org.br/assets/arquivos/relatorio-nacional/relatorio-nacional-final.pdf
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Fala, Doutor!

POR RODRIgO MORAeS

IMAgeNS: TABA BeNeDICTO

QuAlIDADe, ACeSSO 
e TeCNOlOgIA PARA 
A TOMADA 
De DeCISõeS

RichaRd MiglioRi, 
vice-pResidente 
executivo de Medical 
affaiRs e chief 
Medical officeR do 
unitedhealth gRoup, 
concede entRevista 
exclusiva à 
Revista aMeRicas 

Taba Benedicto / Americas
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Fala, Doutor!

em várias de suas apresentações 
e entrevistas, o senhor fala sobre 
o futuro do sistema de saúde e a 
necessidade de que seja “mais 
simples, de melhor desempenho 
e com mais informações para a 
tomada de decisões do paciente 
e do médico”. estamos próximos 
desse futuro?

Muitas coisas vêm acontecendo nos úl-
timos anos nesse sentido. Uma delas, talvez 
a principal, é justamente a evolução da tec-
nologia, que ajuda os clientes a tomarem 
decisões em relação à saúde: primeiro, na 
identificação dos riscos; segundo, na es-
colha de um plano para cuidar desses ris-
cos; terceiro, na compreensão e confiança 
no sistema de saúde, de forma que muitos 
aproveitem ao máximo seus benefícios. 

Que exemplos e aplicações 
podemos esperar das tecnologias 
móveis para a melhor prática da 
medicina e para ajudar as pessoas a 
viver de forma mais saudável?

Suponhamos que alguém tenha uma 
dor no peito e precise ser avaliado, mas não 
saiba onde é o melhor lugar para procu-
rar esse atendimento. É claro que existem 
vários hospitais preparados para atender 
com qualidade e ampla capacidade. Os 
hospitais do Americas Serviços Médicos, 
por exemplo, construíram uma rede de 
atendimento diferenciado nesse aspecto. 
Entretanto se essa pessoa com dor no peito 
não tiver a informação rápida – e nas mãos 
– sobre o local que presta esse tipo de aten-
dimento, pouco vai importar a gama de es-
pecialistas e exames que o local oferece. O 
que essas ferramentas tecnológicas podem 
fazer é mostrar essa oferta para esse cliente. 

o senhor poderia compartilhar 
experiências desenvolvidas pelo 
unitedhealth group que contribuam 
diretamente para os pacientes?

O aplicativo Rally Care é um bom exem-
plo. É uma ferramenta disponível para 
tablets e smartphones com uma grande 
variedade de informações e serviços aos 
usuários e pacientes do UnitedHealth 
Group. O app oferece busca por centros 
de referência, urgência e emergência; pes-
quisa por especialistas e especialidades; e 
informações administrativas, como despe-
sas, vencimento e reembolso do plano. 

Outro aplicativo interessante é o  
Health4Me, que funciona como um banco 
de dados sobre a saúde do paciente, com 
detalhes a respeito da cobertura do plano, 
oferecendo a possibilidade de o paciente 
entrar em contato diretamente com pro-
fissionais capacitados para esclarecer dúvi-
das sobre questões médicas. O Health4Me 
mantém suas informações de saúde ao 
alcance, onde quer que você esteja. Outra 
boa funcionalidade é que, com base em 
suas informações médicas e característi-
cas, como idade e sexo, ele dá alertas sobre 
exames e outras dicas de saúde relevantes 
para o usuário. O app mostra quais exames 
já foram realizados, quais precisam ser re-
feitos e guarda os resultados.

Em resumo, são ferramentas que ofe-
recem duas coisas: conexão e base para a 
tomada de decisões, com o objetivo de fa-
cilitar a vida, fazendo o cliente utilizar os 
serviços da melhor forma possível e, con-
sequentemente, ter a melhor experiência. 
Todo médico gostaria de ter em mãos essas 
informações sobre o paciente. 

o unitedhealth group registrou 
mais de 750 bilhões de operações em 
seu sistema no ano de 2016. Quais 
insights a empresa pode ter a partir 
desse valioso banco de informações?

Na prática, todas as operações – como li-
gações, mensagens, exames, consultas mé-

?

!

?

!

?

!

Richard Migliori vem ao Brasil, pelo menos, duas vezes ao ano, desde 2012. Como 
vice-presidente executivo de Medical Affairs e chief medical officer do UnitedHealth 
Group, sua função é, entre outras atribuições, aprimorar a qualidade dos sistemas de 
saúde, com foco nos clientes e nas instituições. Em maio deste ano, a reportagem da 
revista Americas teve a oportunidade de conversar com ele, aqui em nosso país, sobre 
o futuro dos sistemas de saúde, a importância das novas tecnologias, a experiência 
do paciente e o melhor aproveitamento das informações para a tomada de decisões. 

?

!



8 AMericas

dicas e demais meios de contato do cliente 
com a empresa – são registradas. A partir 
disso, ao passar por uma consulta, o médico 
tem condições de verificar esse histórico do 
paciente e avaliar os resultados dos exames. 
Isso é fantástico para o médico, para o pa-
ciente e, consequentemente, para a empre-
sa. Esse valioso banco de dados nos propor-
ciona meios de estudar e criar ferramentas 
analíticas poderosas, que vão desde a inci-
dência das doenças e os tipos de tratamento 
empregados até a forma como os pacientes 
estão sendo atendidos. Tudo isso influencia 
essa busca constante por melhores deci-
sões, possibilita avaliar novas oportunida-
des e proporciona um controle contínuo de 
como o sistema de saúde está funcionando. 
Em resumo: evolui no cuidado, otimiza os 
custos e melhora a experiência. 

em outra de suas apresentações, 
o senhor disse que, nos eua, as 
pessoas estão mais propensas a ter 
seu plano de cuidados influenciado 

pelo código postal (Cep) do que 
efetivamente pelo estágio de 
suas doenças. Qual é a ideia por 
trás dessa relação? Com base no 
que conhece sobre o brasil, essa 
realidade é semelhante por aqui?

Quando os médicos estudam medi-
cina, se acostumam com certos hábitos, 
que são obviamente passados a eles por 
profissionais com determinadas linhas de 
pensamento. Portanto é natural seguir com 
o mesmo tipo de atendimento, basean-
do-se nesses indivíduos e seus respectivos 
ensinamentos, mesmo com os avanços e 
a comprovação científica de que outros 
caminhos possam resolver tais questões. 
São hábitos que são reproduzidos e variam 
muito de acordo com a localidade, por isso 
falei sobre essa relação com o código pos-
tal. Nos EUA, existem exemplos de regiões 
que realizam determinadas cirurgias em 
decorrência de problemas de saúde, en-
quanto outras localidades optam por tipos 
diversos de tratamento. Na verdade, se você 

comparar as comunidades, é um processo 
natural. É algo cultural, por isso acredito 
que, no Brasil, a realidade seja a mesma. 
Existe aqui o agravante da disparidade no 
acesso às tecnologias e a defasagem na 
capacitação profissional nas diferentes re-
giões, mas um exemplo prático dessa re-
lação é o parto cesárea – Brasil e Estados 
Unidos têm porcentagens diferentes em 
relação a isso. Acredito que, dentro do pró-
prio país, também haja algumas diferenças 
baseadas nessa cultura da região.

Como a tecnologia aplicada à saúde 
deve ser vista pelos médicos em geral?

Assim como conhecimento científico e 
experiência prática são diferenciais para a 
escolha do melhor método de conduta, a 
tecnologia deve servir de apoio para a to-
mada de decisões. Ao levar em considera-
ção as circunstâncias, os dados disponíveis 
e a avaliação criteriosa do paciente, o mé-
dico se enquadra no contexto das melhores 
práticas em saúde.

?

!

?

!

Esse valioso 
banco de dados 
nos proporciona 

meios de 
estudar e criar 

ferramentas 
analíticas 

poderosas, que 
vão desde a 

incidência das 
doenças e os tipos 

de tratamento 
empregados até 
a forma como os 
pacientes estão 
sendo atendidos

“

”

Fala, Doutor!
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eM AlTA

A eRA De OuRO 
DA exPeRIêNCIA 
DO PACIeNTe

os cuidados de saúde 
estão entRando nuMa 
fase coMpletaMente 
nova, eM que a 
expeRiência do paciente 
seRá a essência da 
oRganização Médica

POR MADSON De MORAeS

A eRA De OuRO 
DA exPeRIêNCIA 
DO PACIeNTe
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eM AlTA

Ao longo dos últimos 20 anos, as instituições de saúde 
se deram conta de algo: o paciente começou a perceber 
que, enquanto consumidor, quer mais do que apenas 
um atendimento médico de excelência. Ele quer rece-
ber empatia, atenção e acolhimento. Reconhecendo 
essa necessidade, as instituições têm buscado oferecer 
uma experiência ao paciente que não se restrinja ape-
nas à satisfação clínica, mas que proporcione, ainda, 
uma abordagem acolhedora em vários aspectos – na 
recepção, na sala de espera ou até mesmo no estacio-
namento. E, nessa nova etapa de experiência, todos na 
organização têm um papel fundamental na jornada do 
paciente: dos recepcionistas ao CEO; da equipe de se-
gurança ao corpo clínico; e dos profissionais de limpeza 
à equipe administrativa, por exemplo.

Essa disposição de proporcionar melhor experiência 
ao paciente surgiu quando as mudanças das regras de 
reembolso para os hospitais nos EUA mexeram com o cai-
xa das instituições médicas. Uma das mudanças aconte-
ceu em 2008, por meio da Avaliação do Consumidor para 
Serviços Hospitalares e Sistemas Relacionados (HCAHPS, 
sigla em inglês), uma pesquisa projetada para produzir 
dados sobre as perspectivas dos pacientes na institui-
ção hospitalar e requerida pelos Centers for Medicare & 
Medicaid Services (CMS). A pesquisa avalia, por exem-
plo, se médicos e enfermeiros se comunicaram com o 
paciente, se os cuidadores o trataram com cortesia e res-
peito e se o quarto e o banheiro estavam limpos, além 
de perguntar ao paciente se este recomendaria o hospi-
tal para amigos e familiares. É com essas avaliações que 
a HCAHPS estabelece uma pontuação e a instituição é 
reembolsada de acordo com isso. Fácil? Não! Os hos-
pitais descobriram que uma boa pontuação exige uma 
mudança radical na cultura da organização médica. 

Quando o CMS, por exemplo, apresentou as pon-
tuações da HCAHPS para os hospitais dos EUA, em 
abril de 2015, apenas 251 deles receberam o maior 
resultado (cinco estrelas) e 101 receberam o me-
nor índice (uma estrela). Hoje, os pacientes norte- 
-americanos podem, por exemplo, procurar a pontua-
ção de um hospital e compará-la com a de outra insti-
tuição para decidir qual escolher no Hospital Compare, 
site com informações sobre a qualidade dos cuidados 
em mais de quatro mil hospitais certificados pelo Me-
dicare. Com essas alterações, os hospitais tiveram de se 
concentrar na experiência do paciente, enxergando-o 
também como cliente.

Kelly Cristina Rodrigues, professora de marketing em 
saúde da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialista em 
experiência do paciente, explica que, em vez de reembol-
sar os hospitais no modelo fee-for-service, consolidado no Sh
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Brasil, os hospitais norte-americanos, com 
todas essas mudanças, tiveram que atrair e 
“competir” por mais clientes, criando uma 
transformação radical de atenção às per-
cepções dos pacientes sobre sua experiên-
cia hospitalar. “A satisfação global começou 
a importar: os pacientes não sabiam avaliar 
a questão clínica, mas sabiam dizer quem 
os fazia esperar e quem havia sido rude 
com eles. Muitas vezes, o paciente sai do 
hospital com seu problema clínico resolvi-
do, mas emocionalmente péssimo, pois não 
recebeu a menor compaixão ou empatia de 
quem cuidou dele. Experiência é colocar 
o paciente em primeiro lugar junto com o 
colaborador, porque é ele quem entrega a 
experiência. Quando um colaborador tra-
balha de forma mais integrada, ele trabalha 
melhor em equipe e há muito menos erros, 
e você traz o paciente para ser seu parceiro 
no cuidado”, diz Kelly, que é sócia-diretora 
da Patient Centricity Consulting.

O que essa nova fase da experiência do 
paciente vem mudar de vez é a medicina 
prescritiva praticada tradicionalmente, em 
que o médico dizia o que tinha de fazer e 
o paciente apenas assentia. Para Valter Fur-
lan, cirurgião vascular, intensivista e diretor 
do Hospital TotalCor, essa medicina é algo 
que não tem mais espaço quando, hoje, o 
paciente quer participar e se sentir cuida-
do. “No passado, a preocupação era muito 
mais técnica, de oferecer o cuidado sem 
que a opinião do paciente importasse tan-
to e onde o médico tinha a última palavra. 
Isso mudou. O paciente, hoje, é a pessoa 
mais importante do ciclo de cuidado e deve 
ser empoderado para tomar as decisões a 
respeito da própria saúde. Além de ofe-
recermos um conjunto de condições que 
garantam o sucesso do ponto de vista téc-
nico, temos que disponibilizar ferramen-
tas e atitudes que garantam sua melhor  
experiência”, diz.

Atualmente, todos os hospitais do Ame-
ricas Serviços Médicos usam o Net Promo-
ter Score (NPS), uma pesquisa que mede a 
lealdade a uma marca ou empresa, utilizada 
por corporações como Apple e Amazon, em 
que uma única pergunta é feita ao paciente: 
“Numa escala de 0 a 10, qual a probabilidade 

eM AlTA

 A satisfação global 
começou a importar: 

os pacientes não 
sabiam avaliar a 
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KELLy CRiSTinA RODRiGuES, 
professora de marketing em 
saúde da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e especialista 

em experiência do paciente
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de você recomendar nossos serviços para um 
amigo, parente ou conhecido?”. O resultado do 
NPS, aponta Furlan, é compartilhado em todos 
os níveis no Grupo, desde o colaborador da lim-
peza até a equipe médica que está cuidando 
dos pacientes. “Procuramos fazer com que to-
dos saibam a opinião do paciente em relação ao 
hospital. Também fazemos uma pesquisa pe-
riódica mais ampla com nossos colaboradores, 
perguntando qual sua satisfação com o trabalho 
que exercem em nossa organização. Tudo isso 
serve como ferramenta para aperfeiçoarmos a 
experiência do paciente. É uma preocupação do 
Americas que isso aconteça, que o cuidado seja 
centrado no paciente”, explica.

experiênCia
eM evolução
A experiência do paciente, desde os primeiros 
dias da assistência médica até hoje, perpassa 
três fases, conforme explica Barbara Balik, es-
pecialista na construção de ambientes de cui-
dados centralizados para pacientes e familiares 
e professora do Institute of Healthcare Improve-
ment, nos EUA. Primeiro, atravessamos a etapa 
do “fazendo aos pacientes”, em que o “eu digo e 
você faz” resume o médico dizendo ao pacien-
te o que ele precisa fazer, sem diálogo sobre as 
necessidades e os valores do paciente. Nessa 
fase, as famílias eram tratadas como visitantes 
em vez de participantes e a informação não era 
compartilhada. Depois, no estágio “fazendo 
para pacientes”, viu-se uma melhora na expe-
riência do paciente, com os médicos mais cons-
cientes da satisfação e das necessidades dele, 
mas caracterizada por uma abordagem que 
gerencia expectativas em vez de trabalhar com 
o paciente para entender os seus problemas e 
o que valorizam. “Mantemos os pacientes em 
mente ao projetar equipes, sistemas e espaços 
para eles, mas sem eles à mesa”, diz.

Já o estágio “fazendo com pacientes” é a 
fase da evolução da experiência do paciente 
que já pode ser constatada em algumas orga-
nizações atualmente. Ela se baseia na abor-
dagem mais colaborativa, em que pacientes 
e cuidadores estão totalmente envolvidos no 
planejamento e na administração de cuidados 
e os médicos são encorajados a envolver os pa-
cientes em seu tratamento, compreendendo 
melhor suas necessidades e problemas, com 

eM AlTA

Valter Furlan, 
cirurgião 
vascular, 
intensivista 
e diretor do 
Hospital TotalCorAr
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o objetivo de projetar cuidados melhores, 
mais personalizados e colaborativos.

Barbara, que é autora do livro The 
Heart of Leadership: Inspiration and 
Practical Guidance for Transforming Your 
Health Care Organization, explica que, 
nessa etapa, o cuidado é baseado na com-
preensão do que importa para os pacien-
tes. “Os pacientes também estão à mesa, 
ajudando na melhoria dos cuidados e sis-
temas. Essa experiência descreve a jorna-
da completa de pacientes e suas famílias 
em cuidados de saúde. É a essência de 
tudo o que fazemos. É vital para os líderes 
entenderem e melhorarem continuamen-
te a experiência dos pacientes/famílias.”

Na oncologia, conforme observa o pre-
sidente do Americas Centro de Oncologia 
Integrado, Nelson Teich, a experiência do 
paciente é um conceito muito bem-vindo. 
“É você prestar mais atenção nas pessoas 
e no que está acontecendo com elas. Você 
começa a dar um peso cada vez maior para 
o que as pessoas experimentam. Às vezes, 
na oncologia, o caminho é longo. Pacien-
tes fazem tratamentos prolongados, ficam 
muito tempo dentro daquele lugar e, aí, 
precisamos criar um ambiente acolhedor. 
Esse conceito, de certa forma, pode estar 
resgatando e transformando o paciente no 
centro do sistema. É um avanço no cuidar 
das pessoas.”

O piOneirismO da
Cleveland CliniC
Essa maneira de encarar a experiência do 
paciente não acontece do dia para a noite. 
Mesmo a Cleveland Clinic – organização 
com 90 anos de existência, considerada um 
dos melhores centros de medicina do mun-
do e a primeira da área de saúde nos Estados 
Unidos a criar uma diretoria de experiência 
do paciente – demorou a ser uma referência. 
Em 2009, já reconhecida por contar com al-
guns dos melhores resultados clínicos nos 
EUA, a Cleveland apresentava índices baixos 
na comunicação dos médicos para pacien-
tes, segundo a pesquisa dos CMS. Querendo 
melhorar suas pontuações, eles contrata-
ram uma consultoria e descobriram que as 

Toby Cosgrove, CEO 
da Cleveland Clinic 
e um dos principais 

responsáveis pela 
mudança do  

olhar em relação  
à experiência  

do paciente

As ‘parcerias’ entre pacientes 
e cuidadores não só 

melhoram a experiência 
do paciente, mas também 

conduzem a melhores 
sistemas para aqueles que 

trabalham na área de saúde. 
Ao fazer isso, podemos 

aprender a melhorar os 
cuidados, auxiliar em  

sua cura e reduzir o 
desperdício e os custos

“

”
BarBara Balik, 

especialista na construção de 
ambientes de cuidados centralizados 

para pacientes e familiares e professora 
do institute of Healthcare improvement

Di
vu

lg
aç

ão

Ar
qu

iv
o 

/ C
le

ve
la

nd
 C

lin
ic

clique aqui 
e Saiba maiS 
Sobre a 
experiência 
da cleveland 
clinic

http://rspress.com.br/userfiles/projetos/americas/02/digital.pdf


Nº 02    2017 15

três principais preocupações dos pacientes 
eram respeito, boa comunicação e colabo-
radores felizes durante sua estada.

A guinada começou logo após o cirur-
gião cardíaco Toby Cosgrove se tornar CEO, 
em 2004, e o start para chegar ao topo em 
experiência do paciente aconteceu após 
uma apresentação sua em uma escola de 
negócios de Harvard, em 2005. Uma estu-
dante relatou a ele que seu pai, um médi-
co da Carolina do Norte, precisava se sub-
meter a um procedimento cardíaco e que, 
apesar de a Cleveland ser referência na 
área, ela havia escolhido outra clínica, que 
tinha uma reputação de maior empatia e 
comunicação ao lidar com pacientes. A es-
tudante disse que a Cleveland era conhe-
cida pela falta de empatia em relação aos 
pacientes – e que empatia era exatamente 
o que seu pai precisava naquele momento. 
Outro exemplo de mudança focada no pa-
ciente aconteceu quando o CEO viu, pela 
janela de sua sala, um paciente caminhar, 
com o auxílio de muleta, das dependên-
cias da Cleveland até o estacionamento. 
Detalhe: o primeiro estacionamento era 
dos médicos, e o segundo, dos pacientes. 
Após isso, ele inverteu a ordem, fazendo 
com que o estacionamento dos pacientes 
ficasse mais próximo do prédio hospitalar.

Ao realizar pesquisas e estudos com a 
participação dos pacientes, Cosgrove fez 
da melhoria da experiência do paciente 
uma prioridade estratégica dentro da Cle-
veland Clinic, criando o cargo de chief ex-
perience officer, com uma equipe dedicada 
a isso e orçamento para essas mudanças. O 
desafio foi fazer com que todos na empre-
sa – incluindo médicos, que pensavam que 
apenas o resultado clínico importava – re-
conhecessem que a insatisfação do pacien-
te era uma questão importante e que todos 
ali eram “cuidadores”.

Jason A. Wolf, presidente 
do Beryl Institute

o paciente no centro do cuidado
Kelly Cristina Rodrigues, cuja base de estudo é a Cleveland Clinic, explica 
que, para implementar um projeto de experiência do paciente, é preciso 
mexer na cultura da organização. Ela ressalta que, mais do que ter um 
departamento específico para cuidar da experiência, é importante haver 
uma liderança que se dedique apenas a isso e não divida sua atenção com 
outras áreas. “O papel desse líder é integrar todas as áreas que seriam um 
suporte do ‘escritório do paciente’ – por exemplo, Educação Continuada, 
Gestão de Pessoas, Qualidade e Ouvidoria, entre outras que se comunicam 
com o paciente. Dessa forma, ele promove um trabalho específico, no qual 
o paciente esteja no centro do cuidado e esses projetos sejam gerenciados 
pelo escritório, com o apoio das demais áreas”, diz.
Além das transformações positivas na cultura do hospital, pesquisas 
têm mostrado que melhorar a experiência do paciente pode ajudar a 
instituição em sua sustentabilidade financeira. um estudo feito em 2016 
pelo Deloitte Center for Health Solutions mostrou essa associação entre a 
experiência do paciente e o desempenho financeiro hospitalar: hospitais 
com excelente pontuação em experiência do paciente na HCAHPS 
alcançam margens líquidas 50% maiores que seus concorrentes. Outro 
dado mostrou a importância de a liderança se envolver plenamente no 
espírito de experiência do paciente: uma equipe altamente comprometida 
provavelmente impulsiona essa experiência, o que se traduz em melhor 
desempenho. “As ‘parcerias’ entre pacientes e cuidadores não só 
melhoram a experiência do paciente, mas também conduzem a melhores 
sistemas para aqueles que trabalham na área de saúde. Ao fazer isso, 
podemos aprender a melhorar os cuidados, auxiliar em sua cura e reduzir 
o desperdício e os custos. A excelência na experiência do paciente ajuda na 
experiência dos cuidadores”, garante Barbara Balik. Mas é importante dizer 
que experiência não é igual a satisfação, mas só uma parte dela. Sobre 
isso, Jason A. Wolf, presidente do Beryl institute, uma comunidade global 
dedicada a melhorar a experiência do paciente por meio da colaboração 
e da troca de conhecimento, disse que, embora a satisfação seja uma 
métrica importante, a experiência do paciente engloba mais do que 
apenas essa sensação. “A satisfação é o momento, mas a experiência é a 
história duradoura. É definida por tudo o que é percebido, compreendido 
e lembrado. E a experiência do paciente abrange muito mais do que fazer 
com que ele esteja feliz. Trata-se de garantir o melhor em qualidade, 
segurança e resultados de serviço”, disse em 2014.
no Brasil, um dos equívocos ao se falar em experiência do paciente, 
ressalta Kelly, é “departamentalizar” o conceito. “As pessoas me 

perguntam: qual a dimensão que a área precisa ter? Tudo 
depende da cultura dessa organização e de seu estágio de 

maturidade, mas o mais importante é começar e ter um 
foco centrado no paciente. A gestão da experiência 

deve estar permeada em toda a organização. As 
organizações de saúde precisam entender que só 
existem porque há pacientes, e não o contrário. 
O movimento por aqui está só começando, 
ainda temos um longo caminho a percorrer. A 

experiência do paciente não é um destino, mas, 
sim, uma jornada”, diz.
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ImunoterapIa:
novas fronteIras no tratamento 
do câncer de pulmão

O ASCO 2017 reuniu aproximadamente 40 mil participantes de vá-
rios países. Ao todo, 156 nacionalidades participaram do encontro, 
que é reconhecido como o maior e mais importante no cenário da 
oncologia mundial. Quase 30% dos membros da ASCO são estran-
geiros, por isso ela se considera uma associação internacional. Du-
rante os anos de 2013 a 2015, tive a oportunidade de ser eleito para 
fazer parte de seu Comitê de Educação de Câncer de Pulmão e traba-
lhamos para organizar os eventos educativos do encontro anual. Era 
o único membro estrangeiro e a experiência como um todo foi úni-
ca. Ao lado dos principais nomes da oncologia norte-americana, tive 
a oportunidade de decidir o formato, os temas e os nomes que iriam 
realizar as atividades educativas do congresso. Naquele momento, a 
imunoterapia passou a ser discutida de maneira comedida, mas, ao 
longo dos anos, percebi que o interesse só aumentava.

No encontro de 2017, a imunoterapia continuou a ser o grande 
“hit” do evento, dominando grande parte das sessões. O surgimen-
to dos inibidores de checkpoint, há quase quatro anos, especifica-
mente o atezolizumabe1,2, o nivolumabe3,4,5 e o pembrolizumabe6,7, 
mudou radicalmente a oncologia. Atualmente, são considerados 
em algum ponto do tratamento do paciente com câncer de pul-
mão e, para adenocarcinomas e carcinomas escamosos, no início 
do tratamento8. Em uma época de medicina de precisão ou perso-
nalizada, temos muitas perguntas. Como prever quais pacientes se 
beneficiarão desses agentes? Quando a droga deixa de funcionar, o 
que fazer para que ela funcione? Todas essas questões foram discu-
tidas no encontro de 2017 da ASCO9,10.

A imunoterapia é, mais uma vez, escolhida como “o avanço do 
ano na oncologia” no relatório anual da ASCO de 2017. É a segunda 
vez que a imunoterapia ganha esse título – ela também foi consa-
grada no relatório de 2016.

sobre a iMunoterapia
A ideia da imunoterapia é antiga e começou no século 19, com a 
observação de um cirurgião em pacientes com câncer e erisipela 
que tiveram remissão completa de seus tumores11. Já em 1957, a 
ideia da imunovigilância do câncer ganhou evidências quando foi 
descrito que os linfócitos agiam como sentinelas, identificando e 
eliminando células somáticas que sofriam mutações12. Já na dé-
cada de 1970, foi identificado o T-cell growth factor interleukin 2 
(IL-2), que era capaz de estimular o crescimento da célula T, mas 
provocando uma grande reação (indiscriminada) inflamatória. So-
mente em 1991, a Food and Drug Administration (FDA) aprova esse 
tratamento para câncer de rim e, em 1998, para melanoma. O gran-
de problema nessa ativação indiscriminada do sistema imunológi-
co estava em sua reação inflamatória e na toxicidade relacionada. 

Na década de 1970, foram descobertos os anticorpos mono-
clonais mas apenas em 1997 os pesquisadores desenvolveram um 
anticorpo (rituximabe), que foi o primeiro a ser aprovado pela 
FDA para o tratamento do câncer. O anticorpo se liga ao CD20 re-
ceptor, que está na superfície da célula B imatura, e o “libera” para 
a eliminação pelas células natural killers. Durante muito tempo, 
os investigadores ficaram intrigados porque o sistema imunoló-
gico não atacava a célula maligna, que deveria ser reconhecida 
como estranha ao nosso corpo. Por muito tempo, acharam que 
era por falta de estímulo. Essa ideia foi trabalhada por anos até 
que, em algum momento, percebeu-se que a célula maligna usa-
va o mecanismo fisiológico de “trava” do sistema imunológico, o 
chamado checkpoint, que regula ou modula a resposta do sistema 
e, assim, evita o desenvolvimento das doenças autoimunes. Ape-
sar de haver vários checkpoints, alguns são mais importantes. En-
tre eles, o PD-1 (program cell death-1) expresso na superfície da 

encontRo anual da aMeRican society of clinical oncology (asco) 
aconteceu no início de junho deste ano, na cidade de chicago

DR. MAuRO ZukIN, PhD
oncologista do 
aMeRicas centRo de 
oncologia integRado
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célula T e o ligante (PDL-1), além do cytotoxic T lymphocyte 
antigen 4 (CTLA-4).

Com a identificação dos alvos e o desenvolvimento de 
drogas (anticorpos) específicas para aqueles alvos, os estu-
dos foram rapidamente desenvolvidos e, já em 2015, a FDA 
aprovou o nivolumabe para câncer de pulmão e, em 2016, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o aprova 
no Brasil. O estudo que fundamentou a aprovação se baseou 
na demonstração de superioridade em termos de sobrevida 
global, em um estudo randomizado que comparou quimio-
terapia (Taxotere), que era o padrão para pacientes com 
câncer de pulmão que falharam, a um tratamento de pri-
meira linha baseado em platina versus nivolumabe14,15, que 
é um anti-PD-1. Na sequência, outras drogas, como pem-
brolizumabe (anti-PD-1) e atezolizumabe (anti-PDL-1), fo-
ram aprovadas em estudos semelhantes e com resultados 
parecidos em ganho de sobrevida global em segunda linha 
de tratamento16,17,20.

Já no final de 2016, a FDA aprova o pembrolizumabe em 
primeira linha de tratamento, norteada por um estudo de su-
perioridade sobre a quimioterapia baseada em platina, que 
era o padrão para pacientes com câncer de pulmão avançado 
do tipo não pequenas células (escamoso e não escamoso)18. 
A aprovação veio em condição aos pacientes que expressa-
vam mais que 49% de PDL-1, um biomarcador expresso no 
tumor (30% dos pacientes selecionados), aplicando a máxi-
ma da medicina de precisão de só oferecer o tratamento para 
aqueles que mais se beneficiam. No dia 19 de junho deste 
ano, a Anvisa aprovou o pembrolizumabe no Brasil, seguindo 
os mesmos critérios.

No começo de 2017, a FDA aprovou, de maneira inédita, 
norteada por um estudo de fase II, a combinação de quimio-
terapia baseada em platina associada ao pembrolizumabe, 
para pacientes com adenocarcinoma de pulmão avançado, 
virgens de tratamento, e agora independente da expressão 
do PDL-119.

Os resultados da imunoterapia são surpreendentes – 
principalmente para um subgrupo de pacientes –, e o desa-
fio é conseguir selecionar com precisão. Esse conceito ficou 
mais claro depois da apresentação dos dados de acompa-
nhamento tardio (cinco anos) de pacientes tratados inicial-
mente com nivolumabe. O acompanhamento mais longo de 
pacientes tratados com nivolumabe para o câncer de pulmão 
de células não pequenas avançado mostra um índice de so-
brevida global (SG) de 16% em cinco anos, de acordo com 
novos resultados apresentados no encontro anual da Ameri-
can Association for Cancer Research no início do ano. Antes 
da imunoterapia, a sobrevida em cinco anos, nesses casos, 
era de, aproximadamente, 4% – o que mostra que parte dos 
pacientes alcança resultados animadores e jamais vistos.
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Uma doença que pode atingir qualquer pes-
soa, sem distinção de sexo, idade ou estilo 
de vida. Com alta taxa de mortalidade, em-
bora pouco comentada, a sepse surge como 
uma reação a um quadro infeccioso – viral, 
bacteriano ou fúngico –, podendo ser comu-
nitário ou hospitalar. “Dependendo do qua-
dro clínico e do reconhecimento precoce, 
com adoção de medidas adequadas de tra-
tamento, o desfecho da sepse tem níveis di-
ferentes, desde a cura até o óbito. Isso torna 
o diagnóstico e o tratamento desafiadores 
para a equipe multiprofissional que assiste 
os pacientes nos hospitais”, afirma o médico 
Marcio Alves, coordenador de Prontos- 
-Socorros do Americas Serviços Médicos. 

A sepse ocorre quando a infecção pro-
voca uma resposta intensificada do sistema 

imunológico, que pode gerar um acometi-
mento grave dos diversos órgãos e sistemas. 
Em outros tempos, a infecção era conhe-
cida como septicemia e, até hoje, se ouve 
muito a expressão ‘infecção generalizada’. 
“Por vezes, a infecção pode estar localiza-
da em apenas um órgão, mas provoca uma 
resposta inflamatória em todo o organismo 
na tentativa de combater seu agente”, expli-
ca Bruno Mazza, coordenador de Terapia 
Intensiva do Americas Serviços Médicos e 
membro do Instituto Latino Americano da 
Sepse (ILAS). 

Essa inflamação pode vir a compro-
meter o funcionamento de vários órgãos. 
Entre os afetados com mais frequência, es-
tão os pulmões, além de ocorrerem infec-
ções intra-abdominais e do trato urinário. 

Um estudo realizado no Brasil, chamado 
SPREAD, avaliou a prevalência de sepse 
nos hospitais brasileiros públicos e priva-
dos. O resultado mostrou que, no Brasil, 
cerca de 30% dos pacientes que se inter-
nam nas unidades de terapia intensiva 
têm sepse, com uma mortalidade próxima 
de 50%. “Atualmente, a sepse é a principal 
causa de morte nas UTIs e uma das princi-
pais causas de mortalidade hospitalar tar-
dia, superando o infarto do miocárdio e o 
câncer”, relata Mazza. 

De acordo com o coordenador de Te-
rapia Intensiva do grupo, todos podem ter 
sepse, até mesmo as pessoas saudáveis, 
mas existem casos em que o risco é maior. 
“Pessoas com diabetes, câncer ou infecção 
por HIV, pacientes tratados previamente 

POR VeRôNICA MONTeIRO
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com quimioterapia, usuários de corticoste-
roides ou aqueles que apresentam qualquer 
forma de imunossupressão, bem como re-
cém-nascidos prematuros e idosos, são os 
mais suscetíveis às formas mais graves de 
infecção.” Para o coordenador de Prontos-
-Socorros do Americas Serviços Médicos, 
o crescimento da resistência bacteriana na 
população tem contribuído também para o 
aumento de casos de infecções mais graves  
e até letais. 

prevenção e
trataMento 
A sepse pode ser evitada com a preven-
ção de eventuais infecções a partir de 
controle adequado das doenças preexis-
tentes, de higiene adequada das mãos e 

por hábitos como alimentação saudável, 
prática de exercícios físicos e sono ade-
quado. Não existem vacinas para prevenir 
a sepse, embora haja meios disponíveis 
para vacinar contra determinados agen-
tes patogênicos, como pneumococos e 
vírus da gripe. 

O diagnóstico e o tratamento da sepse 
devem ser feitos rapidamente. Bruno 
Mazza ressalta que os pacientes devem 
receber antibioticoterapia adequada o 
mais rápido possível, além de serem sub-
metidos a exames de sangue, entre eles 
hemoculturas para identificar o agente 
causador, bem como outras culturas de 

locais sob suspeita de infecção. “Outro 
exame importante é a dosagem do lac-
tato sérico, pois este é um marcador de 
gravidade, que avalia o comprometimen-
to do sistema circulatório”, acrescenta. 
Outra recomendação é que aqueles pa-
cientes que apresentam níveis elevados 
de lactato e/ou queda da pressão arterial 
também devem receber soluções de repo-
sição endovenosa, como soro fisiológico 
ou Ringer-lactato. “Tais condutas visam 
à estabilização do paciente e devem ser 
tomadas imediatamente, dentro das pri-
meiras horas da detecção do quadro”, 
afirma Marcio Alves.

Bruno Mazza também é responsável 
pela última adequação do protocolo 
de sepse, criado para que o Americas 
Serviços Médicos possa utilizar, da 
melhor forma possível, os recursos 
necessários e, com isso, aprimorar 
ainda mais a performance clínica. 
Os resultados assistenciais do protocolo 
de sepse no grupo Americas são 
comparáveis aos melhores resultados 
do resto do mundo e bem acima da 
média brasileira. “A importância do 
protocolo se baseia no diagnóstico 
e tratamento rápidos e precisos e 
na utilização adequada de recursos 
diagnósticos e terapêuticos, além da 
alocação adequada dos pacientes nos 
setores de internação”, explica Mazza. 
Com isso, é possível reduzir os custos 
no tratamento da doença, o tempo de 
internação na uTi e, principalmente, 
a mortalidade causada pela sepse. 
“Dentro do ambiente hospitalar, o 
estabelecimento de um protocolo 
de sepse, seguido corretamente por 
todos os profissionais para a detecção 
e tratamento precoce da doença, 
está diretamente relacionado ao 
prognóstico do paciente”, finaliza Alves. 

protocolo 
de SepSe

Ao lado, o coordenador de Terapia Intensiva do 
Americas Serviços Médicos e membro do  

Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS), 
Bruno Mazza. Abaixo, o coordenador de  

Prontos-Socorros do Americas, Marcio Alves
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Imagine como seria imprimir, literalmen-
te, um rim humano ou um coração em la-
boratório. Por enquanto, criar órgãos hu-
manos em máquinas é algo que só existe 
nos filmes, mas a capacidade de imprimir 
réplicas exatas de partes do corpo huma-
no em 3D para ajudar a medicina não é 
mais promessa, e sim, uma realidade que 
tem ajudado a salvar vidas. Réplicas de ór-
gãos e partes do corpo, implantes ortopé-
dicos e dentários, instrumentos cirúrgicos 
e próteses externas: da mesma forma que 
a tecnologia da impressão 3D causou um 
rebuliço em outras indústrias, ela promete 
causar uma revolução na saúde nas próxi-
mas décadas.

Cirurgiões, por exemplo, já consegui-
ram substituir um osso do maxilar, um 
fragmento de crânio e até uma vértebra 
com peças feitas de titânio ou resina – a 
impressão 3D permite criar próteses per-
feitamente adaptadas à morfologia de cada 
paciente. Ela promete também ser parceira 
da indústria farmacêutica: em 2016, a Food 
and Drug Administration (FDA), agência 
que regulamenta medicamentos nos EUA, 
aprovou o primeiro medicamento feito 
com uma impressora 3D.

“A impressão 3D é uma realidade hoje 
nos hospitais dos países desenvolvidos”, 
afirma Jorge Vicente Lopes da Silva, enge-
nheiro e coordenador do Núcleo de Tecno-
logias Tridimensionais (NT3D) do Centro 
de Tecnologia da Informação Renato Ar-
cher (CTI), em Campinas (SP). Um dos pro-
gramas tocados pelo CTI é o ProMed, que 
leva a tecnologia 3D para a área médica. No 
apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
Silva diz que o Centro já atendeu quase cin-
co mil pessoas nos últimos 15 anos, crian-
do modelos físicos impressos em 3D para 
as equipes médicas. Segundo o engenheiro, 
uma vantagem da tecnologia é a redução 
de custo. “As cirurgias com impressão 3D 
podem ser mais rápidas e seguras, propi-
ciando melhoria de vida aos pacientes em 
sintonia com a redução de custos para o 
SUS e o sistema previdenciário”, garante.

Outro benefício da tecnologia é ajudar 
o médico a visualizar melhor os casos de 
saúde: uma réplica física de um órgão ou de Sh
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uma estrutura óssea, por exemplo, auxilia 
o profissional a entender melhor a condi-
ção clínica do paciente e, até mesmo, a trei-
nar o procedimento, identificando áreas 
problemáticas escondidas nos exames 
de imagens. Em 2015, cirurgiões do Great  
Ormond Street Hospital (GOSH), centro in-
ternacional de excelência em saúde infantil 
no Reino Unido, usaram a impressão 3D 
para criar uma réplica da traqueia de uma 
criança de seis anos. O modelo permitiu 
aos anestesistas ensaiar um procedimento 
complexo antes da operação, o que tornou 
a cirurgia mais rápida e eficiente.

Felipe Marques, CEO da BioArchitects, 
empresa brasileira que imprime próteses 
e modelos customizados em 3D, conta um 
caso recente envolvendo uma cirurgia de 
troca de válvula cardíaca em que foi im-
pressa a réplica do coração de um pacien-
te. Com a impressão rica em detalhes em 
mãos, o médico percebeu que a válvula do 
paciente era muito maior do que ele ima-
ginava ao vê-la nas imagens em 2D — ele 
iria usar uma válvula tamanho 25 e acabou 
mudando para uma de tamanho 29. “O 
médico também constatou que a aorta es-
tava extremamente dilatada, o que não ti-
nha sido observado somente com base nas 
imagens da tomografia. Isso fez com que 
ele solicitasse material para a sala cirúrgica 
e realizasse toda a troca, inclusive da válvu-
la.” Nesse caso, segundo Marques, houve a 
redução de uma cirurgia, pois o paciente, 
idoso, teria que ser operado uma segunda 
vez para realizar a troca da aorta. “Ali se re-
velou um dos benefícios da tecnologia, que 
é conseguir ver os órgãos impressos em 3D, 
na palma da mão”, conta.

Desafios CientífiCos
e regulatórios
Diferentemente dos filmes de ficção cien-
tífica, em que basta apertar alguns botões 
e um órgão humano é criado pela máqui-
na, os desafios são enormes na vida real 
dos laboratórios. O desafio da impressão 
3D de órgãos reais, portanto ‘vivos’, está 
em sua complexidade estrutural, como 
um rim inteiro ou coração, além dos va-
sos sanguíneos e nervos para alimentar 

esses órgãos criados. Um fígado feito em 
laboratório, para ser implantado em um 
paciente, precisaria ter um tamanho clíni-
co relevante quando comparado ao fígado 
normal, possuir vasos funcionais para que 
o sangue pudesse circular, nervos para se-
rem ligados aos do paciente e células capa-
zes de realizar as funções do órgão. Outra 
barreira é reproduzir os resultados obser-
vados em ensaios laboratoriais controlados 
— que normalmente usam poucas células 
em condições ideais — para tecidos tridi-
mensionais de tamanho e complexidade 
aumentados, como é um órgão vital.

“Atingir essas condições em labora-
tório, em escalas restritas e com uma 

1. Felipe Marques, CEO 
da BioArchitects, empre-
sa que imprime próteses 
e modelos customizados 

em 3D; 2. Luiz Eduardo 
Bertassoni, engenheiro 

biomédico e professor 
assistente da Divisão de 

Biomateriais e Biome-
cânica da Faculdade de 
Odontologia da Oregon 

Health & Science Univer-
sity (OHSU), em Portland 

(EUA); 3. O especialista 
em próteses maxilofaci-
ais Peter Evans segura 
um implante impresso 

em 3D para um soquete 
de fratura de olho; 4. 
Jorge Vicente Lopes 

da Silva, engenheiro e 
coordenador do Núcleo 

de Tecnologias Tridimen-
sionais (NT3D) do Centro 

de Tecnologia da Infor-
mação Renato Archer 

(CTI), em Campinas (SP)
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complexidade mínima já é possível, mas 
a transição desse processo para a clínica 
médica é algo mais desafiador. Isso vai de-
pender de uma série de fatores científicos, 
clínicos e de regulamentação das agências 
responsáveis”, explica Luiz Eduardo Ber-
tassoni, engenheiro biomédico e profes-
sor assistente da Divisão de Biomateriais 
e Biomecânica da Faculdade de Odontolo-
gia da Oregon Health & Science University 
(OHSU), em Portland, nos EUA. O grupo 
do qual o brasileiro participa foi um dos 
pioneiros na área de impressão 3D de te-
cidos e órgãos para regeneração.

Uma evolução significativa da impres-
são 3D nesse cenário, diz o especialista 
em próteses maxilofaciais Peter Llewelyn 
Evans, só virá à medida que o ritmo da tec-
nologia progredir. Sua pesquisa atual é na 
linha do desenvolvimento de softwares para 
que mais equipes possam criar implantes 
personalizados para reconstruir o rosto e 
o crânio de forma mais rápida. “Já estamos 
reconstruindo o rosto após traumas, doen-
ças ou influência genética de uma maneira 
completamente diferente de 10 anos atrás. 
Mas não devemos ficar muito fixados no 
aspecto da impressão – o crucial é o design, 
ter pessoas experientes, computadores e 
softwares disponíveis para realizar as im-
pressões. Na medicina, tudo precisa ser tes-
tado, revisado e validado várias vezes antes 
de poder ser aplicado ao corpo humano, o 
que é um fator limitante”, diz o cientista, que 
atualmente é chefe da Prosthetic Maxillofa-
cial Rehabilitation no Hospital Morriston, 
em Swansea, no Reino Unido.

Além das barreiras científicas, outro de-
safio é lidar com as agências regulatórias 
de cada país, o que pode representar um 
obstáculo para a adoção da tecnologia. Em 
2016, a FDA divulgou um documento com 
instruções para os fabricantes interessados 
em dispositivos médicos produzidos em 
3D. Uma pergunta que Felipe Marques, 
da BioArchitects, costuma ouvir sempre 
sobre esse cenário é: quem vai pagar a im-
pressão em 3D? “É uma questão mundial. 
As seguradoras vão pagar esses modelos? 
Talvez. Então temos que provar para as se-
guradoras, por exemplo, que essa impres-

são não é um custo, mas uma economia, 
pois reduz o tempo cirúrgico e o da pró-
pria equipe médica”, diz. No Brasil, os mo-
delos impressos em 3D para treinamento 
cirúrgico não precisam ser homologados 
pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). Mas, no caso dos modelos 
impressos em 3D para ser implantados 
nos pacientes, a Anvisa ainda não dá aval 
para próteses personalizadas – ela aprova 
apenas produtos prontos.

Em um cenário onde já seria possível 
imprimir órgãos humanos em 3D, Ber-
tassoni argumenta que as agências regu-
ladoras teriam ainda que, por exemplo, 
autorizar a remoção de células-tronco 
do paciente, sua expansão em labora-
tório e colocação no mesmo indivíduo, 
assim como a regulamentação das técni-
cas e materiais que podem ser colocados 
nos pacientes, garantindo sua segurança. 
“Tudo isso precisa ser validado cientifica-
mente por meio de estudos clínicos con-
trolados. Além disso, para o uso comercial 
dessa tecnologia, ela precisa ser economi-
camente viável, o que inclui autorização 
de patentes, criação de marcas e estudos 
sobre custo-benefício”, argumenta.

Diante da miríade de desafios, quando 
será possível ter órgãos humanos impres-
sos em laboratórios? Bertassoni evita cair 
na futurologia. “Um consenso entre os es-
pecialistas da área de bioengenharia é que 
órgãos planos, como a pele, poderão ser 
impressos em curto prazo. Órgãos ocos, 
como bexiga, uretra e esôfago, poderão 
ser impressos em médio prazo e órgãos 
complexos, como coração, fígado, rins e 
pâncreas, poderão ser produzidos em la-
boratório em longo prazo. Supor o prazo, 
em anos, é cair em adivinhações”, ressalta. 
Jorge Vicente Lopes da Silva, do CTI Renato 
Archer, evita estipular um tempo. “Qual-
quer coisa que eu diga será um chute. Se eu 
falar 10 anos, estarei sendo extremamente 
otimista, mas pode acontecer. Se eu falar 
30 anos, poderei ser pessimista, mas talvez 
seja mais. Pode ser que, daqui a 10 anos, 
nós tenhamos de voltar atrás e começar de 
outro ponto porque o caminho escolhido 
não era o mais promissor”, diz.

As cirurgias com 
impressão 3D 

podem ser mais 
rápidas e seguras, 

propiciando 
melhoria de vida 

aos pacientes 
em sintonia com 

a redução de 
custos para o 

SUS e o sistema 
previdenciário
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Respeito foi algo ensinado dentro de casa 
à cardiologista Odete Miranda, desde que 
era pequena. Criada em meio aos animais 
e procurando sempre ser justa, não mal-
tratando nem subjugando os seres vivos, 
atualmente a médica vive em uma chácara 
com cachorros que foram acolhidos da rua. 
“Trata-se de compaixão por qualquer ser 
que sofra. Meus pais sempre recolheram 
animais de rua e nos ensinaram a respeitar 
a todos, não importando se é ser humano 
ou bicho”, lembra a médica, que hoje é ati-
vista dos direitos dos animais. 

“Tenho duas frentes de atuação: uma 
é acolhê-los da rua e, sob minha guarda,  
prepará-los para a castração, auxiliar na re-
cuperação e depois na adoção. A outra fren-
te é contra o uso deles para experiências de 
ensino.” Odete conta que, na Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC), onde leciona, 
ela e outros profissionais formaram uma 
linha de trabalho nesse sentido e consegui-
ram abolir o uso de animais no ensino. 

luta
O processo para tirar os animais do ensino 
foi lento e teve início em 1998, quando a 
cardiologista e outros colegas e ativistas 
de proteção aos animais formaram o Co-
mitê de Ética em Experimentação Animal 
(CEEA) na FMABC. A partir daí, o grupo 

POR VeRôNICA MONTeIRO

caRdiologista do hospital totalcoR e ativista eM favoR dos 
aniMais luta contRa o uso deles eM testes e pRoMove adoção

Arquivo pessoal
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começou a promover palestras e simpósios para conscientiza-
ção. “Foi muito complicado. A maior parte do corpo docente 
achava que não era possível ensinar sem os animais.” 

Foi em 2007 que o Comitê conseguiu abolir totalmente a vi-
vissecção – experimentação com animais vivos – no ensino e 
tornou a FMABC a primeira faculdade do Brasil a instituciona-
lizar essa proibição nas aulas da graduação. 

Além do CEEA, Odete participa da Comissão Antivivissec-
ção da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que con-
seguiu proibir o teste de cosméticos em animais e, agora, tem 
como objetivo abolir definitivamente o uso de animais no en-
sino. “Não há necessidade disso. A faculdade onde dou aula, 
por exemplo, sempre teve nota máxima no MEC e, depois que 
abolimos essa prática, manteve a excelência”, relata.  

aColhiMento
Atualmente, Odete divide seu tempo entre as aulas na facul-
dade, o trabalho como cardiologista no Hospital TotalCor e o 
cuidado dos 170 cães que vivem em sua chácara, na região me-
tropolitana de São Paulo – todos eles retirados de situações de 
risco. “Sigo um critério para o acolhimento: se o animal corre 
algum risco, como estar em uma estrada, no meio de um can-
teiro, na pista ou atropelado e machucado, eu paro e pego”, 
explica. Ela conta o caso do pequeno Samu, cachorro que 
encontrou em uma via de grande movimentação com a pata 
quebrada após ser atropelado. Ele foi resgatado com a ajuda 
de uma ambulância do Samu, que estava próxima ao local, por 
isso ganhou esse nome. 

Para dar conta do cuidado dos bichos, Odete tem dois fun-
cionários e o apoio da irmã. “Ajudo como posso, quando chego 
em casa à noite e nos fins de semana. Além disso, aos domin-
gos, levamos alguns dos animais para a Associação Natureza 
em Forma, no centro de São Paulo, para disponibilizá-los para 
adoção.” Os cachorros levados à ONG para adoção são aqueles 
já tratados e preparados para receber um lar. Ainda assim, o nú-
mero de adoções é baixo. “Conseguimos que dois ou três sejam 
adotados por mês, se tanto”, lamenta. 

Para a ativista, o maior problema é o abandono. Apesar de 
o cenário estar mudando e as pessoas estarem mais conscien-
tes, ainda é comum ver animais abandonados. “Recebo vários 
pedidos de indivíduos que querem deixar os animais comigo 
porque estão se mudando ou vão viajar. Não é falta de espaço 
físico ou de tempo na vida das pessoas, é falta de espaço no 
coração delas.” 

Ovolactovegetariana há 28 anos e vegana há menos tempo, 
Odete afirma que esse sentimento não é apenas pelos cachor-
ros, e sim por todos os bichos. “Na minha chácara, não se mata 
nenhum animal silvestre. Se agirmos corretamente, dificilmen-
te eles nos farão mal”, conclui.
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A aproximadamente 12 mil pés de altitude, 
é possível visualizar uma baleia, uma ara-
nha, um macaco e mais 700 outras figuras 
que se espalham por um raio de 450 km² no 
meio do deserto. As linhas de Nazca, como 
ficaram conhecidas, são um dos maiores 
mistérios da humanidade, que nem a ciên-
cia foi capaz de decifrar.

Localizada no sul do Peru, Nazca fi-
cou famosa por seus gigantescos geogli-
fos – desenhos que reproduzem formas 
animais, vegetais e humanas em linhas 
perfeitamente retas –, que atingem até 
300 m de comprimento. As linhas de Na-
zca foram declaradas Patrimônio Mundial 
da Humanidade pela Unesco em 1994, 
mas intrigam estudiosos e viajantes desde 
1927, quando foram descritas pela primei-
ra vez por um piloto que as observou en-
quanto sobrevoava a região.

De acordo com informações do Minis-
tério do Turismo do Peru, os desenhos são 
a herança mais importante deixada pela 
cultura Nazca, que dominou o deserto cos-
teiro do sul entre os anos 100 a.C. e 600 d.C. 
Desde então, muitas teorias tentam deci-
frar esse mistério. Algumas sugerem mo-
tivos religiosos, manifestações culturais, 
astrologia e até mesmo a comunicação de 
seres extraterrestres.

A teoria mais provável, no entanto, 
é da estudiosa alemã Maria Reiche, que 
dedicou sua vida à investigação e ao cui-
dado das linhas. Segundo ela, a principal 
hipótese é de um calendário astronômi-
co que utilizava as figuras como forma 
de marcar os diferentes períodos solares. 
Apesar dos indícios, a verdadeira origem 
e a razão de as linhas ainda existirem per-
manecem desconhecidas.

onde: nazca, sul do Peru, 
a 450 km de Lima. 
Quando: as linhas de nazca podem 
ser visitadas o ano todo. no verão, a 
temperatura máxima chega a 32°C 
e a mínima a 10°C. no inverno, a 
máxima chega a 27°C e a mínima a 
9°C. O clima é ensolarado e seco o 
ano todo. 
por Quê: trata-se de um dos 
maiores mistérios da humanidade, 
que nem o tempo, os fortes ventos e 
as adversidades da natureza foram 
capazes de apagar.

mais informações: 
www.peru.travel/pt-br

onde, Quando 
e por Quê?
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sobRevoaR as linhas de nazca, no peRu, é conteMplaR 
uM dos MaioRes MistéRios da huManidade
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voanDo alto
A aventura para contemplar as linhas de 
Nazca começa na região de Ica, a 453 km 
de Lima. Da capital e das cidades de Are-
quipa e Cuzco, partem ônibus diários com 
destino a Nazca. Outra opção é partindo do 
aeroporto Capitán FAP Renán Elías Olive-
ra (PIO), localizado em Pisco, a 220 km de 
Nazca. Por ser uma cidade pequena, a hos-
pedagem e locomoção são bastante fáceis 
e baratas. Os preços dos hotéis e albergues 
variam de 10 a 50 dólares por noite. 

Já em Nazca, os voos que permitem vi-
sualizar as linhas partem do Aeroporto Ma-
ria Reich Neuman (NZC), que opera apenas 
para empresas de táxi aéreo. O sobrevoo 
pela região onde estão os geoglifos é feito 
em monomotores com capacidade para, 
no máximo, cinco passageiros. O passeio 
dura aproximadamente 40 minutos e per-
mite ver, ao menos, 11 das mais famosas fi-
guras, como a baleia, o macaco, o cachorro, 
a aranha e o colibri. 

Apesar da curta duração, algumas pes-
soas podem passar mal durante o voo, por 
causa dos seguidos movimentos em círcu-
los que a aeronave faz para proporcionar 
uma melhor visão aos passageiros. 

Para aqueles que preferirem o mesmo 
passeio por via terrestre, existem agências 
que oferecem opções de vários dias para 
visitar a região das imagens, porém, do alto, 
a visualização é mais ampla e objetiva. De 
qualquer forma, esse é um roteiro que vale a 
pena, sobretudo para viajantes apaixonados 
por destinos lendários e surpreendentes.

Aranha: uma das figuras mais destacadas de Nazca, 
graças à destreza necessária para realizar seu traçado
colibri: a distância entre as duas asas do pássaro é de 
aproximadamente 66 metros 
Macaco: possui nove dedos e cauda em forma de espiral. 
Acredita-se que seja uma representação da Ursa Maior. 
Também é considerada uma das figuras mais importantes, 
com um tamanho aproximado de 135 metros
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O Hospital Ipiranga (Mogi das Cruzes) 
realizou, nos dias 13 e 14 de junho, 
uma ação educativa sobre a forma 
correta de lavar as mãos em duas uni-
dades da creche Instituto Sementinha, 
nos bairros Jardim Lavínia e Centro. 
Mais de 160 crianças, de dois a cinco 
anos, participaram da atividade. “Com 
a aproximação do inverno, existe 
maior risco de propagação de agentes 
causadores de doenças, devido ao ar 
seco. Além disso, alguns deles podem 
ser transferidos por secreções. Por 
isso, esta é a época ideal para refor-
çarmos a maneira correta de lavar as 
mãos, que é a primeira barreira contra 
a transmissão de várias patologias ad-
quiridas por meio de bactérias, vírus e 
fungos, como influenza, bronquiolite 
e diarreia, entre outras”, explica a en-
fermeira responsável pela ação, Mau-
ricia de Sousa Pereira.

hospital ipiranga 
promove ação 
educativa sobre 
higienização 
correta das mãos

Americas Medical City abriga Centro 
de Treinamento edson Bueno e Ircad Rio
O UnitedHealth Group Brasil inaugurou, 
em 30 de junho, no Americas Medical City 
(Rio de Janeiro), o Centro de Treinamen-
to Edson Bueno, cujo nome homenageia 
o médico e empresário que faleceu em 
fevereiro deste ano. O Centro abriga a 
unidade do Ircad Rio (Instituto de Treina-
mento em Técnicas Minimamente Invasi-
vas e Cirurgia Robótica), entidade france-
sa referência mundial no aprimoramento 
de médicos. No Brasil, o Ircad Rio será o 
primeiro polo oficial de capacitação da 
Intuitive, fabricante do da Vinci, robô uti-
lizado em cirurgias.

O Instituto terá capacidade para trei-
nar 2 mil médicos e promover cerca de 40 
cursos por ano, nas áreas de cirurgia geral, 

bariátrica, colorretal e ginecológica; proce-
dimentos de cabeça e pescoço; ortopedia, 
radiologia e neurorradiologia intervencio-
nista. Segundo o diretor científico do Ircad 
para a América Latina, Armando Melani, a 
unidade carioca terá duas frentes de atua-
ção: educação continuada para técnicas 
minimamente invasivas e inovações apli-
cadas na área de pesquisa. 

 “O Ircad Rio contribuirá para a formação 
de um polo de desenvolvimento tecnológico 
no Rio de Janeiro. A previsão é que 40% da 
procura pelos cursos, cujas inscrições po-
derão ser realizadas a partir de agosto, seja 
por profissionais de outros países”, ressalta 
o diretor técnico do UnitedHealth Group, 
Charles Souleyman.

Mais de 160 crianças 
participaram da atividade

Centro tem capacidade para  treinar até 2 mil médicos por ano
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O Hospital Santa Joana Recife realizou, no mês de ju-
lho, a 11ª edição do Inverno com Saúde, projeto que 
oferece serviços de saúde gratuitos à população do 
Recife, como aferição de pressão e testes de anemia e 
glicemia. Na edição de 2016, a ação atendeu cerca de 
2 mil pessoas e realizou quase 6 mil exames.

Com o mote aproveitar a Estação para cuidar 
da saúde, o Inverno com Saúde contou também 
com a distribuição de panfletos com dicas de cui-
dados preventivos. “Mais do que promover o bem- 
 -estar, esse projeto nos permite a chance de com-
partilhar com a população nossa experiência como 
uma instituição-referência em atenção à saúde no 
estado de Pernambuco”, afirma o diretor adminis-
trativo do Santa Joana Recife, Marcelo Vieira.

hospital santa Joana 
recife promove a ação 
inverno com saúde 

Pró-Cardíaco inaugura novo prédio e 
amplia capacidade de internação em 50%
O Hospital Pró-Cardíaco (Rio de Janeiro) 
inaugurou, em junho, um novo prédio 
com quatro pavimentos, construído no 
mesmo terreno ocupado pela institui-
ção desde sua fundação, em 1959. Os 3,3 
mil m2 abrigam o Heart Center do Hos-
pital e 50 novos leitos, incluindo alguns 

voltados para situações específicas da 
alta complexidade, como o tratamento 
de pacientes obesos. Com a ampliação, 
o Pró-Cardíaco passou a ter área total de 
quase 20 mil m2 e 144 leitos, permitindo 
um incremento de 50% na capacidade 
de internação.

Os 50 novos leitos serão destinados à 
internação de pacientes adultos, contem-
plando a assistência na área de medicina 
nuclear (com paredes blindadas, revesti-
das de chumbo), tratamento de pacientes 
com doenças infectocontagiosas (com 
filtros microbiológicos para reforçar o 
isolamento) e acomodação de pacientes 
com obesidade mórbida (com macas es-
peciais e portas adaptadas). Todos eles 
foram projetados com foco no cuidado 
centrado no paciente.

O investimento representa mais um 
avanço na trajetória da instituição, que 
desde sua fundação está constantemente 
modernizando suas instalações e oferecen-
do novos serviços. “Investir em melhorias 
e ampliações faz parte da busca pelo alto 
padrão de qualidade, segurança e excelên-
cia do atendimento prestado a cada um de 
nossos pacientes, seus acompanhantes e 
familiares”, afirma o diretor executivo do 
Hospital Pró-Cardíaco, Marcus Martins.

Monte Klinikum chega à 
marca de 200 cirurgias robóticas 
e expande serviço
Ao completar dois anos de sua inauguração, o Centro de Robótica do Hos-
pital Monte Klinikum, o primeiro das regiões Norte e Nordeste, acaba de 
ultrapassar a marca de 200 procedimentos realizados com o robô da Vinci. 
Foram 101 cirurgias urológicas, 62 gerais e 37 bariátricas. Até o final de 
2017, o serviço será ampliado também para ginecologia, com destaque 
para os tratamentos oncoginecológicos e de endometriose.

Os novos cirurgiões que farão parte da equipe do Centro de Robótica – 
hoje composta por sete profissionais – estão em processo de treinamentos 
virtuais e práticos e passarão pela certificação ainda durante o segundo 
semestre deste ano. Todos eles foram treinados em centros de referência 
nacionais e internacionais, como o Intuitive Surgical/Ensimed (Bogotá, Co-
lômbia), o Florida Hospital Celebration Health e o Nicholson Center (am-
bos na Flórida, EUA) e o Baylor College of Medicine (Houston, EUA).

Novo prédio representa um incremento de 50 novos leitos de internação
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