DISSEMINANDO
CONHECIMENTO

A CONSOLIDAÇÃO DO

CONGRESSO
Promotores exercem papel
fundamental na realização do
Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar e Gestão
em Saúde.

E

m sua 39ª Edição, o Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar e Gestão em Saúde, é um dos
principais fomentadores de conhecimento para o setor no País. Exerce assim, grande importância para a saúde brasileira, na medida que busca, por meio de seus inúmeros debates, contribuir para melhorar as condições de saúde da população, através
da qualificação dos administradores hospitalares.
De acordo com Dr. Oscar Ressia González, Vice-presidente
do Congresso e Presidente de la Federación Latino Americana
de Administradores de Salud, salienta a importância do evento
ao dizer que a Administração de Saúde é responsável por implementar e aplicar medidas estabelecidas de acordo com a lei,
a ética profissional, fazendo o planejamento, organização, controle e coordenação de todos os recursos para a saúde. “Dessa
forma, comprometemo-nos, através do Congresso, a promover a
formação ideal de todos os nossos parceiros, sejam institucionais
ou individuais”, acrescenta ele.
Neste universo, empresas e instituições do setor estão diretamente envolvidas com o evento, para que essa formação seja viabilizada. Este ano, o Congresso tem como promotores, o Hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCF-

CONGRESSO

MUSP, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
– INDSH, MHA Engenharia, Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e Hospital Sírio-Libanês.
Uma das grandes apoiadoras do Congresso é a MHA Engenharia, cuja filosofia gira em torno do compartilhamento de conhecimento. Para o diretor da empresa, Salim Lamha, em todos os congressos, a
troca de informações e a maior interação com os profissionais da área
sempre agregaram muito. “Esta experiência vem da comissão científica
dos congressos de Engenharia, Arquitetura e Logística da qual participa de forma ininterrupta nos últimos 28 anos”.
Para ele, o contato com todas as equipes multidisciplinares
presentes no setor da saúde é oportunidade única. “A presença da
engenharia e arquitetura na ‘casa’ do administrador hospitalar gera
melhor entendimento para todos, sobre as funções de cada um. A
convivência internacional, não só da América Latina projeta tendências de evolução do edifício hospitalar, gestão de pessoas, gestão
de recursos, cuidados com pacientes, entre outros”.
“Neste momento de grave crise econômica e política no país,
em especial no setor de construção, temos a oportunidade de discutir posturas, alternativas e cases de sucesso. Questões da importância de planejamento, entendimento de escopo, nível de detalhamento dos projetos e critérios de fiscalização técnica e financeira
dos empreendimentos, estiveram presentes em praticamente todos
os nossos congressos anteriores. Esperamos novamente discutir essas questões”, salienta Salim Lamha.
Já o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP participará como promotora
do evento pelo terceiro ano consecutivo. Contudo, gestores e servidores do HCFMUSP têm participado do Congresso, bem como
da Feira Hospitalar, desde sua primeira edição, neste período, em
muitas ocasiões, representantes do Hospital contribuíram ativamente para a organização de vários de seus eventos, como é o caso,
do Congresso de Engenharia, Arquitetura e Logística.
“O fato de ser um dos promotores do Congresso oferece ao
Hospital das Clínicas, a oportunidade de contribuir com sua experiência acumulada, ao longo de 72 anos de existência, para que o
Congresso também contemple, de forma sistematizada e organizada, a discussão dos desafios enfrentados pelos gestores de saúde no
campo da Administração Pública”, afirma o Superintendente do
HC, Antonio José Rodrigues Pereira.
“Entendemos que a iniciativa propicia ao Hospital das Clínicas uma fértil troca de experiências com os demais Promotores do
Congresso, bem como a possibilidade ímpar de, a partir da interação dinâmica com os participantes do evento, identificar e solidificar nossos pontos fortes e, também, reconhecer as oportunidades de
melhoria que ainda constituem obstáculos para que o HCFMUSP
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"Em todos os congressos,
a troca de informações e
a maior interação com os
profissionais da área têm
muito a agregar"
cumpra sua missão, com excelência, e construa sua visão de futuro
de forma mais célere e socialmente responsável”, acrescenta ele.
Para o Superintendente, o temário do Congresso, calcado no
tripé Eficiência – Inovação – Sustentabilidade, está finamente sintonizado com os desafios que o contexto político-econômico-organizacional, tanto em nosso país, quanto no plano internacional,
implica para a gestão em saúde das instituições públicas e privadas
do Brasil e da América Latina.
“Como não poderia deixar de ser, o Hospital das Clínicas sente o
impacto desse contexto em sua operação cotidiana e nas decisões que
tem de tomar em seu planejamento estratégico. Entendemos que as
respostas e propostas que advierem das discussões suscitadas pelos
temas abordados ao longo do Congresso certamente contribuirão
para que as organizações da área da saúde e seus gestores encontrem
meios e caminhos para enfrentar os desafios, para superá-los e para
constituir novos patamares de qualidade e proficiência na prestação
de ações e serviços destinados a seus diferentes públicos”, diz ele.
Parceira da FBAH há mais de 15 anos, a Pró-Saúde é promotora do evento desde que a Federação assumiu a responsabilidade
de promover os congressos na Hospitalar Feira+Fórum.
De acordo com o presidente da Pró-Saúde e Arcebispo Emérito de Juiz de Fora (MG), Dom Eurico dos Santos Veloso, a Pró-Saúde mantém-se pioneira quando o assunto é gestão hospitalar.
Prestes a completar 50 anos de existência, a entidade investe em
importantes recursos e ferramentas de gestão de processos, sempre
norteando-se pela essência de sua missão: cuidar dos mais pobres.
“Nesse sentido, o Congresso abre uma importante oportunidade de debater a saúde pública, conforme os ensinamentos
de nosso amado Papa Francisco, que encoraja aos que trabalham
no campo da saúde a levarem avante esta obra, inspirando-se em
uma ‘missionariedade evangelicamente fecunda’, expressão de
uma Igreja que não é uma ‘clínica para VIP’, mas um ‘hospital de
campanha’. E reforça, também, ‘a perspectiva de desenvolvimento
e sustentabilidade’, premissas que a entidade considera fundamentais”, revela o presidente.

Sobre o tema do Congresso, Dom Eurico afirma que Eficiência, Inovação e Sustentabilidade são temas da atualidade em todo o
mundo. “Acreditamos numa demanda crescente do mercado de saúde nos próximos
anos, em especial nos sistemas públicos de
atenção hospitalar em toda a região. Diante disso, a Pró-Saúde prima pelo debate de
valores como qualidade, cordialidade, fraternidade e máximo respeito, ou seja, de modo
coerente com os princípios cristãos que norteiam nossa entidade”, afirma ele.
Já o INDSH - Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano, participa na promoção do Congresso desde
2014. Segundo o presidente do Instituto,
José Carlos Rizoli, apoiar o congresso da
FBAH é uma forma de reciclar conhecimento, debatendo as principais questões do
setor no país.
“Estamos num momento de mudanças
profundas em diversas áreas da sociedade
humana, e a saúde é reflexo disso. Portanto,
precisamos discutir tendências e rumos, a
partir dos vários segmentos sociais, políticos e econômicos, para que cada um dê sua
contribuição”, enfatiza ele.
“A cada congresso temos a chance de
avançar um pouco mais, rever conceitos que
já não servem aos gestores e fazer contato
com importantes personalidades da área da
Saúde”, acrescenta o presidente.
Promotora do evento há três anos, a
Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio Libanês, ao participar do Congresso cumpre sua missão de desenvolver
ações que integrem o ensino e a pesquisa
com a assistência social e de saúde. "Nossos
valores de excelência e conhecimento, ao
lado do calor humano, pioneirismo e filantropia, estão em sintonia com essa iniciativa", afirma o diretor de Responsabilidade
Social, Sérgio Zanetta.
Dessa forma, para ele, o Congresso é
um momento de construção do conhecimento, troca de saberes e experiências entre

os principais atores da gestão hospitalar e
de saúde do Brasil e da América Latina.
"Realizado durante a Feira Hospitalar é
uma grande oportunidade de reunir um notável grupo de gestores do Brasil e América
Latina", acrescenta ele.
Sobre o tema deste ano “Eficiência, Inovação e Sustentabilidade”, Zanetta é enfático
ao dizer que este ano, de tantas incertezas e
dificuldades, "será superado com a afirmação
de caminhos para a gestão da saúde: de que
é oportunidade para ampliar a eficiência de
nossos processos e melhorar a qualidade e
segurança dos cuidados que oferecemos. E
será através da inovação e enfrentamento
corajoso dos desafios que poderemos construir um legado seguro rumo a sustentabilidade de nossas instituições, de nosso país e
das novas gerações", conclui.
Já o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, que apesar de ser promotor pela primeira vez, participou em
2014 do painel sobre ‘Finanças e Gestão
da Saúde’ e, em 2015, teve o seu Superintendentes mediando painéis de diversos
temas, como Incorporação Tecnológica e
Medicina de Precisão, participar de um
evento desta grandeza é sempre muito
enriquecedor. "Estamos vivendo, sem
dúvidas um momento desafiador. No cenário internacional, o fortalecimento das
economias americanas e europeias. No
contexto nacional, um elevado grau de
instabilidade política, crises setoriais em
blocos econômicos e a corrosão da confiança e credibilidade no país. Na saúde,
vemos a receita pressionada, o aumento
dos custos e a necessidade de investimentos constantes criando um sistema que
exige uma gestão eficiente e eficaz. Portanto, crescer nesse contexto exige foco,
e encontros como os oferecidos pelo congresso, possibilitam uma discussão importante sobre esse cenário atual", afirma
Denise dos Santos, CEO da Beneficência
Portuguesa de São Paulo .
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Hospital 9 de Julho

A Engenharia por trás da expansão
Novo edifício de Internação
do Hospital 9 de Julho
apresenta certificação
LEED – Edifício Sustentável,
que aproveita os recursos
naturais, como a energia
solar, ventilação natural,
entre outros, para diminuir
os impactos ambientais.

D

esde 1955, quando foi fundado, o Hospital 9 de Julho, de São Paulo, vem construindo uma sólida história que o coloca hoje entre os mais tradicionais do
país. Referência nacional em Medicina de Alta Complexidade, com
mais de 300 leitos disponíveis, o hospital possui estrutura completa
para atendimentos de emergência, além de estar amplamente capacitado para a realização de exames, diagnósticos e tratamentos.
Conta com 22 salas para a realização de operações, todas dotadas
de equipamentos de última geração. A posição de excelência que
ocupa hoje, se deve, em muito, ao novo edifício de Internação, empreendimento que expandiu sua linha de atendimento.
A Engenharia e Arquitetura Hospitalares tiveram grande
parcela de importância neste cenário, possibilitando a estrutura
diferenciada do Hospital. Nas próximas páginas trazemos um panorama de como se deu este processo, que envolveu várias empresas, entre elas a Afonso França Engenharia, MHA Engenharia,
Arquitetura Fiorentini e Senzi Iluminação.
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Parede Diafragma Atirantada
Com uma área de 22 mil m², composta por oito subsolos, 7 pavimentos de internação Standard, 1 pavimento de internação VIP, andar
térreo e auditório além de uma torre de interligação entre este edifício e o existente. A nova edificação do Hospital 9 de Julho, cuja
construção foi de responsabilidade da Afonso França, tem a certificação LEED “edifício sustentável”, que aproveita os recursos
naturais, como a energia solar, ventilação natural, entre outros,
para diminuir os impactos ambientais.
Essa torre interligou o novo edifício com a unidade existente em
pleno funcionamento; para a Afonso França trabalhar numa integração desse porte sem prejudicar a operação complexa de um hospital e o
atendimento a seus pacientes, foi um dos grandes desafios dessa Obra.
Segundo Cláudio Afonso, Sócio-diretor da Afonso França
Engenharia, os projetos de engenharia e arquitetura foram alinhados através de um contato próximo entre as equipes, evitando,
dessa forma, os retrabalhos.
Para minimizar os impactos, foram utilizados processos de demolição silenciosa, barreiras contra pó e conscientização da equipe de obra
acerca da importância das medidas necessárias para o trabalho em uma
área hospitalar em pleno funcionamento.
Para garantir a qualidade necessária foi feito um acompanhamento direto com equipe de engenharia de instalações, dada à complexidade e características do empreendimento, como a entrada em média
tensão e o grupo de geradores com três unidades de 1500 KVA.
Para Cláudio Afonso, o principal desafio foi a escavação de oito
subsolos, sendo necessário vencer o desnível de 27m entre a Rua Pei36 - Revista Administrador Hospitalar | Maio 2016

xoto Gomide e Av. 9 de Julho, através de contenção feita por parede diafragma atirantada e escavação mecânica de 33.000 m³ de terra.
Após execução da parede diafragma em todo o perímetro, foi iniciada
a escavação mecânica com retirada de terra até atingirmos o nível do 5º
subsolo. A partir daí, a única maneira possível para alcançar o 8º subsolo foi criar uma passagem sob o Hospital em funcionamento.”Durante
a execução da estrutura utilizamos o equipamento mastro de concretagem para agilizar o trabalho, diminuir riscos e garantir a qualidade
do processo. Isso tudo considerando estarmos em região confinada por
residências e prédios muito próximos, em área de circulação restrita e
ainda atendendo todas as exigências para Certificação LEED, explica.
A obra foi abastecida em turno noturno, com equipes voltadas para o recebimento e distribuição nos locais de armazenagem;

"O principal desafio foi a
escavação de oito subsolos,
sendo necessário vencer o
desnível de 27m entre a Rua
Peixoto Gomide e Av. 9 de Julho,
através de contenção feita por
parede diafragma atirantada"

para tanto foi feito um planejamento rigoroso junto às equipes de gerenciamento e
engenharia do H9J, estabelecendo prazos
e procedimentos a serem adotados.
Foram necessários 8 meses para todo
o processo de contenção e escavação e
mais 7 meses para execução da estrutura
de concreto armado dos 8 subsolos, até
atingirmos o nível do térreo. A partir deste ponto, prosseguimos com a elevação da
torre, interligando seus 9 andares com o
prédio antigo do Hospital, também uma
situação de complexidade pelas interferências e imprevistos deste tipo de ação.
Para quem vive na cidade de São Pau-

lo e conhece as dificuldades do trânsito na
região, pode imaginar o planejamento que
foi necessário para dar vazão a cerca de
3.000 caminhões de retirada de terra, bem
como a logística para a concretagem da estrutura desses subsolos, com utilização de
betoneiras, grua, bombas e mastro de concretagem. Além disso, houve necessidade
do estabelecimento de estratégias e ações
para minimizar os impactos nos arredores
e no meio ambiente. A Afonso França tem
nos seus valores as atitudes sustentáveis e
o respeito na convivência com a vizinhança das obras, o que neste caso foi exercido
constantemente e com sucesso.

1/3 apoio Assessoria
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Estrutura Elétrica, Hidráulica e de Ar-condicionado
Já a MHA Engenharia foi responsável pelos projetos de
Ar-condicionado, elétrico e hidráulico, de gases medicinais e
prevenção e combate a incêndio. Um dos grandes desafios d a
empresa foi a implantação de uma nova entrada de energia e
uma usina de geração de energia para todo o complexo.
De acordo com o gerente de Projetos Elétricos da MHA,
Carlos Eduardo Vera, o hospital era atendido por uma rede
de baixa tensão da concessionaria AES Eletropaulo em 220V
que já estava no limite da sua capacidade e não possibilitava
mais ampliações, desta forma o projeto implantou uma nova
entrada de energia pela qual foi disponibilizado um ramal para
atender o hospital existente e outro para atender a Nova Torre, nesta nova entrada também foi prevista uma reserva para
futuras ampliações.
Em conjunto com a nova entrada foi projetado uma Usina
de Geração de Energia com transferência na média tensão e
capacidade para atender a toda demanda do hospital.
Quanto a Nova Torre, o projeto teve como premissas:
Distribuição de baixa tensão através de barramentos blindados,
visando possibilitar uma maior flexibilidade quanto ao uso dos
pavimentos;
Medidores de energia por grupo de carga, possibilitando a medição e verificação dos sistemas de forma a acompanhar a desempenho de empreendimento.
Redundância nos sistemas críticos, como sistemas de combate a incêndio e No Break.
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"O desafio maior foi conciliar
sistemas tecnologicamente
adequados com a
disponibilidade de mercado,
quanto a custo, manutenção,
apoio de engenharia, vida útil e
reposição de peças"
Luminárias de alta eficiência, buscando reduzir o consumo de
energia elétrica e melhorando a distribuição da iluminação.
Para o projeto de Climatização, os principais conceitos
adotados foram: quartos climatizados por condicionadores de
ar individuais, tipo fancolete, com sistema de resfriamento por
água gelada e aquecimento por resistências elétricas, quartos de
isolamento climatizados com condicionador de ar tipo fancoil
com 100% de ar externo. Ventiladores de exaustão exaurem o ar
contaminado, permitindo que os ambientes permaneçam com
pressão estática negativa; recepção e áreas de apoio (Térreo)
atendidos por um condicionador de ar tipo fancoil, com distribuição de ar com dutos, caixas de volume de ar variável (VAV ) e
bocas de ar e ar externo de renovação dos quartos convencionais

pré-resfriado e filtrado em um condicionador de ar tipo fancoil
e conduzido por dutos até cada fancolete.
Segundo o gerente de Climatização, Raymond Liong
Houw Khoe, o projeto foi concebido para certificação LEED
em um momento em que os conceitos de sustentabilidade ainda estavam sendo solidificados no Brasil. O desafio maior foi
conciliar sistemas/equipamentos tecnologicamente adequados
com a disponibilidade de mercado, quanto a custo, manutenção, apoio de engenharia, vida útil e reposição de peças.
Dessa maneira, visando sustentabilidade, considerou-se no
projeto, um sistema de reuso de água através do reaproveitamento da água pluvial, sistema de aquecimento de água por
placa solar, com complemento de água quente gerada através
da recuperação de calos dos chiler especificados para a central
de água gelada, previsto a separação das redes de esgoto para a
implantação futura de um sistema de tratamento de efluentes.

O sistema de instalações de água fria foi baseado em um
sistema indireto, ou seja a partir de alimentação da rede pública para um reservatório inferior, o qual também está subdividido em câmara que reservem águas não potável e potável, pois
foi previsto o aproveitamento de água de chuva.
A partir deste aproveitamento, após passagem em sistema
de filtragem e desinfecção esta água é bombeada para reservatório superior, também subdividido em câmara que reservem
águas não potável e potável e distribuída para os pontos de
consumo. A água não potável foi prevista para os pontos de
consumo de bacias e mictórios e a potável para todos os demais usos.
Todo o sistema é composto de válvulas de fechamento em
pontos estratégicos como prumadas e derivações e parcialmente para cada unidade sanitária, objetivando a melhor condição
para seccionamentos e manutenção.
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Humanização em Destaque
Para a Fiorentini Arquitetura, o ponto principal da concepção
do projeto da nova Torre de Internação do hospital Nove de Julho foi a previsão de um plano diretor que resolvesse o problema
de fluxo de pessoas dos vários prédios do Complexo juntamente
com a construção desse novo prédio.
Esse plano diretor previu a construção de novas torres de elevadores e escadas que interligam os vários prédios do complexo
e com isso permitiu a implantação de circulações segregadas e
que reduzem o custo operacional, facilitam a manutenção e aumentam a qualidade dos serviços prestados.
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As circulações segregadas melhoram os controles de acesso,
evitando invasão inadequada às áreas restritas, permitindo maior
humanização, pois reduz conflitos circulatórios desconfortáveis
para os usuários, tais como: visitantes com cadáveres, pacientes
com lixo, comidas, etc e funcionários e médicos assediados pelo
publico externo.
As circulações segregadas são:
a) Circulação pública – corredores, escadas e elevadores que
atendem visitantes, acompanhantes e pacientes em salas de espera;
b) Circulação interna – corredores, escadas e elevadores que

atendem médicos, profissionais em geral,
suprimentos, equipamentos e pacientes
considerados “internos”;
c) Circulação restrita – circulação exclusiva do centro cirúrgico.
Vários desafios tiveram que ser superados para a construção dessa obra: escavação de 8 subsolos (estacionamento)
escavação de um túnel aberto sob o prédio existente para viabilizar a retirada de
terra e posterior acesso ao complexo; e o
maior: interligar uma edificação ao prédio existente e construção de novas torres

"Outra diretriz
prevista no projeto
foi a humanização.
Para a arquitetura
humanizar é focar
no bem-estar
de pacientes,
acompanhantes,
visitantes e
funcionários"
de elevadores e escadas com o hospital
funcionando normalmente.
Para conquistar o selo verde (LEED)
durante a sua execução, teve que cumprir várias normas ambientais: planos de
controle de erosão e sedimentação do
solo, redução da propagação de poeira
na vizinhança, contenção de sedimentos,
reciclagem, impedimento do escoamento de água suja para fora da obra, uso
de madeira certificada e autorizada pelo
IBAMA, etc.
O projeto seguiu também as diretrizes
de sustentabilidade:
• Uso racional de água potável;
• Aproveitamento de águas pluviais;
• Tratamento e aproveitamento de
água (reuso);
• Uso racional de energia (do ar condicionado e uso de placas solares);
• Uso de vidros de fachada que contribuem para a diminuição do consumo de
energia do sistema de ar condicionado;
• Otimização de eficiência energética
dos sistemas e equipamentos.
Outra diretriz prevista no projeto foi
a humanização. Para a arquitetura humanizar é focar no bem estar de pacienMaio 2016 | Revista Administrador Hospitalar - 41
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tes, acompanhantes, visitantes e funcionários. A otimização/ segregação do fluxo de circulação do hospital é um
requisito primordial para a qualidade dos serviços prestados aos usuários, acarretando uma humanização operacional. Outros pontos utilizados: iluminação adequada e uso
de cores, isolamento e absorção acústica, escolha adequada de vidros de fachada para um maior conforto térmico.
A nova torre foi concebida para 112 apartamentos Stan-

dards e 8 apartamentos VIP’s em 8 pavimentos, um andar com
auditório e restaurantes, outro com o Atrium principal mais recepção, além de 8 subsolos de estacionamento.
Durante a elaboração/ desenvolvimento do projeto e execução da obra foram realizadas reuniões semanais com todos
os projetistas para possibilitar uma otimização dos trabalhos e
resoluções mais rápidas de problemas. Todos os envolvidos contribuíram com opiniões para alcançarmos melhor resolução

Iluminação humanizada
A iluminação tem adquirido um papel fundamental no conceito de modernização de hospitais, ocorrido nos últimos anos,
introduzindo o conceito de bem estar e conforto ao paciente.
O novo cenário é projetar o edifício hospitalar com a premissa
da qualidade da luz, onde cabe ao responsável pela iluminação
atender a dois requisitos distintos, a de propiciar uma iluminação adequada ao exercício das tarefas pela equipe médica e ao
mesmo tempo propiciar ao usuário seu bem-estar, além de prover os ambientes com a quantidade correta de luz, as iluminân42 - Revista Administrador Hospitalar | Maio 2016

cias, preocupando-se em tornar os espaços com uma atmosfera
e clima agradáveis, que proporcionam bem-estar e conforto ao
usuário, definido como humanização da luz.
Dessa forma, o papel principal da iluminação é de se adequar
a identidade visual e ao partido adotado pela arquitetura e interiores, a percepção visual no uso da luz deve se harmonizar com
essa proposta, esse é o lado subjetivo da proposta luminotécnica.
Neste universo, e com acesso às mais modernas tecnologias,
a Senzi Iluminação, responsável pela iluminação do Hospital 9
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de Julho, fez um projeto que resultou em um edifício moderno,
up to date e altamente otimizado em sua eficiência energética,
premissa para a sustentabilidade do edifício, obtida com o uso
de luminárias com alto controle de ofuscamento, bom rendimento, boa assepsia, bom design e a possibilidade da utilização
das mais inovadoras fontes de luz como os leds, que proporcionam alta eficácia e baixo consumo, bom índice de reprodução
de cores, imprescindível em qualquer exame clínico e procedimento médico, e alta vida útil, o que diminui substancialmente os custos operacionais, pois sabemos dos altos custos
de manutenção a que se submetem os hospitais pelo seu uso
frequente e constante.
O emprego dos controles eletrônicos de iluminação, auxiliando tanto na economia de energia quanto na possibilidade
de tornar a iluminação flexível, com o uso da programação de
cenas, dimerização, controles e sensores de presença, timers, etc,
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tornaram o projeto luminotécnico como uma importante ferramenta na revitalização da imagem do hospital e na racionalização de um sistema que bem projetado gera soluções econômicas.
Não podemos desconsiderar a disparidade das sensações extremamente complexas que se manifestam entre as pessoas que
estão em um hospital, portanto a Senzi preocupou-se com a
criação de ambientes que fossem agradáveis, elegantes, tecnicamente perfeitos e eficientes e que respeitassem a miscelânea
de emoções distintas que de uma forma ou de outra serão a
tônica da presença dessas pessoas, elencando a sensibilidade
diante dos comportamentos humanos quando pensamos na
luz. Alegrias, tristezas, angústia e bem-estar se interpõem a
cada instante e minimizar estas emoções negativas é uma ferramenta importante, resultando em ambientes não só esteticamente mais bonitos visualmente, como psicologicamente
mais humanos.

