
Produto: ESTADO - BR - 25 - 07/05/06 ProofA25 - B24H Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

EmFoco
VATICANO2

PapasaúdaGuarda
Suíçaemseus500anos

LIGIAKOGOS

ANGELITAGAMA

ROGERABDELMASSIH

VATICANO1

Novobispochinêstem
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Médicos investem em salas luxuosas, com petiscos e até serviço de lavanderia para agradar aos pacientes

Cientistas cubanos começamnes-
te ano a testar umavacina tera-
pêutica contra o câncer deprósta-
ta, disse ontemEulogioPimentel,
doCentro de EngenhariaGenéti-
ca eBiotecnologia deCamagüey,
no leste do país. A intençãodo
grupoé aprovar o produto assim
queos testes clínicos termina-
rem.O câncer de próstata é o4.º
tipoquemaismata emCuba. AFP

Poucodepois de protestar, na
quinta-feira, contra a nomeação
dedois bispos chineses semseu
consentimento, uma terceira
nomeação, hoje, terá a bênção
deBentoXVI. PaoloPei Junmin
será bispo auxiliar na diocese de
Shenyang, nordeste dopaís. Se-
gundoum funcionário doVatica-
no, Pei é um“excelente candida-
to” e temapoio do papa. AP

BentoXVI agradeceu ontempelos
serviços epela fidelidadedaGuar-
daSuíça à IgrejaCatólica e aopa-
pa, emmissa emquea corpora-
ção foi homenageadapelo quinto
centenário de sua fundação. Ser-
vir naGuarda significa “aderir
sem reserva aCristo e à Igreja,
estandodisposto adar a vidapor
isso”, destacouBentoXVI. Toma-
ramposse 33novos recrutas. EFE

OamericanoEliasCorey, pre-
miado comoNobel deQuímica
em1990, projetou ummétodo
que simplifica e acelera a produ-
çãode umaversãodoTamiflu,
hoje o remédiomais eficaz para
combater a gripe aviária. Corey
reproduziu em laboratório uma
moléculadamatéria-primaorigi-
nal domedicamento, umaplan-
ta só encontradanaChina. EFE

● Consulta:R$350

● Tempode espera paramarcar
umaconsulta (casos sem
urgência): quatromeses

● Pacientes da clínica: cempor
dia

● Mimo:dezmaços de flores
trocados a cada semana

● Guloseimas: chocolate, 12 tipos
de chás, bolachas, chocolate
quente e café do Fran’s Café

SALADEESTAR–AesperadoconsultóriodeLigiaKogoséaconchegantecomoasaladeumacasa

HIGHTECH–TVdeplasmae internet sãooferecidosnasaladeesperadaclínicadeRogerAbdelmassih

PESQUISA

Cubaquertestarvacina
paracâncerdepróstata

● Consulta:R$350

● Tempode espera paramarcar
umaconsulta (casos sem
urgência): ummês

● Pacientes da clínica: 50por dia

● Mimo:um revisteiro comcerca
de 30 revistas e jornais nacionais
e internacionais que são trocados
a cada semana

● Guloseimas: café expresso,
bolacha água-e-sal e doce

● Decoração:obras dos
brasileirosCaciporé eGustavo
Rosa, poltronas largas de couro,
mesinhas e iluminação suave,
compequenos feixes

● Consulta:R$350

● Tempode espera paramarcar
umaconsulta (casos sem
urgência): uma semana

● Pacientes da clínica: 140 por
mês

● Mimo: internet e duas TVs
de 42 polegadas com tela plana

● Guloseimas:bolachinhas e
suco natural de laranja

PAZ–Naclínicade tratamentooncológicodeAngelitaGama,oclimanãoénadapesado, comambienteàmeia-luz emuita leitura

Consultóriosfeitosparaacalmar
Adriana Dias Lopes

Semanapassada,umhomemen-
ciumado foi procurar a ex-mu-
lher num dos lugares mais fre-
qüentadosporela,abadaladaclí-
nicadermatológicaLigiaKogos,
emSãoPaulo.Elaestava lámes-
mo, esperando para ser atendi-
da, confortavelmente acomoda-
da e degustando umdos 12 tipos
dechásoferecidosno lugar,mas
aoladodonovonamorado.Minu-
tosantesdoqueseriaumencon-
tro calamitoso, uma atendente
reconheceuovisitanteeavisoua
clienteantiga.Asolução imedia-
ta foi esconderonamoradonum
dos armários da clínica. E o de-
sastre foi evitado.
Talvez não com tanta movi-

mentação,mas as salas de espe-
rade clínicas topsda cidadenão
sãomais asmesmas. Aquele cô-
modo frio, com sofás neutros,
plantadeplásticonocanto,revis-
ta velhas e cinzeiro às vezes ain-
dacomrestosdecinzaécadavez
mais raro de se ver nas clínicas
deponta.
O primeiro passo para o pa-

ciente se sentir bem num local
onde sabe que pode ter de espe-
rar um longo tempo para falar
comalguémquenemsemprelhe
trará uma boa notícia é fazer
comqueesqueçaqueestá lá.Pa-
ra isso, os recursos são cada vez
mais requintados.
NaclínicadacirurgiãAngeli-

ta Habr-Gama, o paciente pode
se distrair com obras dos artis-
tas brasileiros Gustavo Rosa e
Caciporéemáscarasmexicanas
decerâmicapenduradasnaspa-
redes.Mas a vedete é o revistei-
ro de madeira com pelo menos
30títulosdejornaiserevistasna-
cionaiseinternacionais.“Troca-
mos tudo a cada semana”, diz o
designerde interioresLuizHen-
rique Marcondes, responsável
pelo lugar.
A iluminação cria um clima

depenumbra. “Emvezdeumfo-
co principal de luz, optei por fei-
xes direcionados para cada pol-
trona”, explicaMarcondes.
A espera de 20minutos pela

médica– tempoquedobra facil-
mente–tambémpodesercamu-
fladacomumcafezinho expres-
sodegustadonumapoltronalar-
ga de couro (lá, sofás não en-
trampara que o paciente tenha
mais privacidade) ou em mesi-
nhas pequenas.
Mas,paramatarafome,nada

se compara à sala de espera da
dermatologistaLigiaKogos, on-
desãooferecidosbombons, bar-
rasdechocolate,bolachasdoces
recheadas, sem recheio, salga-
das,balas, chás, chocolatequen-
te, cappuccino e expresso de
umamáquinadoFran’sCafé.
Peloscálculosdoadministra-

dor da clínica, Rui Cancela Ma-
teus, as clientes quepassampor
lá diariamente consomemamé-
dia de 54 pacotes de bolachas e
3,5 mil doses de café por mês.
“Tempaciente que chega em je-
jumdemanhãpara tomarocafé
damanhãporaqui”,dizMateus.
Seumpingode café cair na rou-
pa dapaciente, umadas três co-
peiras prontamente aparece
com um avental e leva a peça
manchada para ser limpa numa
minilavanderia.
Outrosmimos: os seismaços

debegôniaeasquatroorquídeas
da sala de espera são trocados a
cadasemana.Amúsicaambien-
te é selecionada por um DJ sob
encomendadadonadaclínica.
“Peço para colocar canções

suaves, dos anos 50, 60, como
Frank Sinatra, Rita Pavone e
clássicos da Disney”, conta Li-
gia.“Olemaporaquié:tranqüili-
dade.Apacientetemdeseesque-

cer do mundo lá fora.” As TVs
estãovetadas,portanto.“Televi-
sãonãocombinacomaminhasa-
la de espera. Namaioria das ve-
zes,oprogramanãoagradaato-
dos e o som nunca está no volu-
mecerto.”
Mundoexterno, sópelocom-

putador. Uma salinha especial
foi criada exclusivamente para
quem quer matar a longa espe-
ra por uma das sete dermatolo-

gistas trabalhando ou se diver-
tindonomicro de tela plana, re-
servadamente.

NOVAS EXIGÊNCIA
“As clínicas estão sofrendo uma
transformação. Antes, bastava
a grife do médico para atrair e
contentaropaciente.Agoranão
é mais assim”, avalia Evanisa
Arone, coordenadora da área
hospitalardoSenacdeSãoPau-

lo. “Issoémuitobom,masdena-
daadiantaolugarser incremen-
tadosenãoseinvestirnaqualida-
dedo atendimento, sem falar do
próprio médico. O paciente não
sedeixa enganar tão fácil.”
Naclínicadodiretor-executi-

vo do Instituto do Coração (In-
cor), o infectologista David Uip,
o luxo é a privacidade. A sala de
espera, comchãoeportadema-
deira, é dividida emduaspeque-

nas áreas fechadas. Dentro de-
las, o silêncio impressiona: não
cheganenhumruídode fora.
“Alémdoconforto,acústicae

sensação térmica estão entre as
principaispreocupaçõesdosdo-
nosdasclínicashojeemdia”,con-
taRomuloRussi,professordede-
signdoSenac.“Sabeaquelasen-
sação boa quando você entra
num lobby de hotel e não sabe
explicar exatamente o motivo

disso?É issoque elesquerem.”
R$ 540 mil foram necessá-

rios para transformar a clínica
defertilizaçãoRogerAbdelmas-
sihnoqueéhoje.Alémda inter-
net, duas TVs com tela de plas-
ma de 42 polegadas entretêm
ospacientes,cadaumanumasa-
la de espera. “Nos 20 minutos
de espera, coloquei meus
e-mails em dia”, diz a dentista
Denise Carvalho Alves, que
veiodoCearáparaseratendida
pelomédicoemSãoPaulo.Osu-
codelaranjanaturaléumaatra-
ção à parte da clínica – por dia,
são 60 quilos de laranja servi-
dosemcoposdevidro.Açúcare
adoçante estão em potinhos de
prata.
O ginecologista José Aristo-

demo Pinotti encomendou para
suaclínicaumjardimdeinverno
de48metros quadrados quepe-
ga os dois andares do casarão.
Duranteos20,30ouaté40minu-
tosdeesperapelo‘professor’,co-
mo Pinotti é chamado por sua
equipede20médicos,aspacien-
tes podempassear em tornode-
le, sob luz natural, já queo teto é
devidro.
Noandardebaixo, ospacien-

tes que ficam internados nos
quartosdaclínicatêmvistapara
palmeiras e uma fonte d’água.
No centro cirúrgico, o deleite é
dosmédicos–umadasparedesé
devidroedáparaumjardim. “A
iluminação natural faz opacien-
te se sentir em casa e, portanto,
relaxar e esquecer que vai falar
comummédico”, analisaWalkí-
ria Erse, arquiteta responsável
peloprojeto.
Um dos poucos estudos so-

bre a influência do ambiente no
tratamento médico foi feito na
décadade80,pelaUniversidade
de Delaware, nos Estados Uni-
dos. Médicos avaliaram 46 pa-
cientes com idade de 20 a 69
anosnoHospitaldaPensilvânia.
Eles estavam no pós-operatório
de colecistectomia – cirurgia de
vesícula.
Metade ficou internada em

quartos com vista para um par-
que,metadeparaumaparedede
tijolos.Alémdetomarmenosre-
médio para a dor, os pacientes
doprimeirogruporeceberamal-
ta um dia antes. “Coincidência
ou não, o trabalho representa
bem com o que as clínicas estão
finalmentesepreocupando:per-
der a cara de clínica”, conclui a
arquitetaWalkíria. ●
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produçãodeTamiflu
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