Humanização

Conforto e
acolhimento
A importância da escolha certa do
mobiliário para o bem-estar do paciente
e demais usuários da instituição hospitalar

A

humanização em um ambiente hospitalar depende
da conjunção de vários fatores relacionados tanto
a atenção dada aos pacientes, como também ao
conforto e bem-estar que a arquitetura proporciona. Nesse
sentido, o mobiliário utilizado pela instituição desempenha
importante papel no ambiente, tanto no que se refere ao seu
conforto como na beleza do local.
Pensando na conjunção entre qualidade e segurança, a
Mobiliare Marcenaria Hospitalar, que atua há 27 anos no
mercado para a criação e execução de projetos sob medida
na área de marcenaria hospitalar, usa em todo o seu mobiliário corrediças e dobradiças de metal, MDF de 10, 18 e 25 mm
certificado com selo verde e com revestimento total e tratamento com microban (solução de controles de odores e antimicrobianos). “Também temos certificações exigidas como
a ISO 18001 (sistema de gestão e segurança da saúde), ISO
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14001 (sistema de gestão
ambiental), ISO 9001 (sistema
de gestão de qualidade do
material) e, por fim, qualidade
certificada pela ABNT E ANVISA”, explica Hermes Lúcio
Pereira, diretor da Mobiliare
Marcenaria Hospitalar.
“Hoje, podemos dar garantia de nossos produtos
de até cinco anos para defeitos de fabricação e assistência técnica permanente”,
explica Hermes.
As peças fabricadas pela
Mobiliare Marcenaria Hospitalar são planejadas a partir
de reuniões com arquitetos
e engenheiros a fim de obter uma melhor linha para
facilitar o manuseio, acesso e
conforto no uso diário. “Nossas marcas são qualidade,
pontualidade e tecnologia
de ponta. O segredo é sempre buscar aprendizado para
trazer soluções inteligentes a
nossos clientes”.
Pensando na praticidade e
economia, os produtos da Mobiliare Marcenaria Hospitalar.
são de fácil manutenção. “Apenas com água e sabão neutro
ou álcool já é o suficiente para
fazer assepsia do móvel.”
Segundo Antônio Carlos
Cascão, Diretor de infraestrutura do Hospital Sírio-Libanês, a escolha de materiais,
equipamentos e acabamentos prioriza aqueles que facilitam e conferem um menor
uso de produtos de limpeza.
“Buscamos a humaniza28
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ção através de acabamentos de paredes e piso, acabamentos de mobiliários
e portas buscando tons
amadeirados para aquecer
o ambiente. Sempre que
possível trabalhamos com
a ideia de paciente cada
vez menos se sentir dentro
de um hospital e cada vez
mais dentro de um hotel,
para isso as marcenarias
são pensadas para esconder as tomadas e pontos
de gases que ficam acima
do leito aparecendo apenas
quando há a necessidade
do uso, entre outras medidas”, afirma Janaina Prado,
coordenadora de Projetos
de Engenharia do hospital.
No Sírio-Libanês, foram
executados vários projetos
pela Mobiliare Marcenaria
Hospitalar, como na Loja das
Voluntárias, sala de atendimento a pacientes internacionais, Livraria das Voluntárias, TMO (tratamento
de medula óssea), setor
otorrino, sala Varian (radioterapia), sala de comandos
Varian e Siemens, sala de
marcapassos, sala PET CT,
sala de faturamentos, Hospital dia, centro cirúrgico,
dentre outros.
“O Sírio-Libanês é uma
grande escola para aprender muito sobre trabalhos,
humanização e desenvolvimento. Tenho orgulho de
prestar serviços a esta instituição”, explica Hermes.

Abrangência
A Mobiliare Marcenaria Hospitalar está presente em mais de
50 hospitais por todo o Brasil. Abaixo, algumas das instituições
presentes no portfólio da empresa:

Inovação
Para 2017, a grande novidade será os caminhões
SOS Marcenaria Hospitalar.
O objetivo é prestar pronto-atendimento aos clientes da
empresa. O caminhão é equipado com máquina central de
corte, gerador central e todos
os materiais específicos que o
hospital utiliza, obedecendo
a identidade da instituição.
“Um dia este caminhão irá
ao Hospital Sírio-Libanês, por

exemplo, e ficará lá para atender qualquer problema, dano
ou necessidade do cliente.
Será possível fazer o conserto do produto ali na hora e
tudo isso com o material que
aquele hospital utiliza, a cor
que ele usa em sua identidade, entre outros. Este caminhão irá a todos os clientes e
levará na porta da instituição
todos os materiais que usados por ele.”

- Hospital Vitoria de São Paulo e Santos
- Hospital Alvorada de Moema e de Brasília
- Hospital 9 de Julho
- Hospital Metropolitano Lapa
- Hospital Ipiranga de Mogi das Cruzes
- Hospital da Luz Vila Mariana
- Hospital Alvorada Santo Amaro
- Hospital Carlos Chagas
- Hospital Cubatão
- INRAD HC
- Hospital Paulistano
- AACD
- Santa casa de misericórdia de Louveira
- Hospital Samaritano
- HCor
- Grupo AMIL
- Hospital Saint Vivant em Sumaré

“Hoje, a Mobiliare Marcenaria Hospitalar se
destaca pela qualidade, pontualidade e capital
próprio, o que é muito exigido pelos clientes.
Nosso crescimento é fruto de investimentos
tanto no pessoal como em tecnologia de ponta.”Hermes Lúcio Pereira, diretor da Mobiliare
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