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‘Estratégias e desafios da desospitalização e longa permanência’ foi o tema
apresentado no 3º Encontro Científico de Geriatria do Hospital Santa Cruz
A palestra aconteceu no dia 8 de maio e foi ministrada pela Dra. Tatianna Rozzino, da equipe de
Geriatria do HSC, e pela enfermeira Elza Futigami, especializada em desospitalização do HSC

Longo período de internação está entre os fatores de risco para o idoso e, como consequência,
pode resultar no declínio da função cognitiva e maior risco de infecções hospitalares, além de
prejuízo na função aeróbica e diminuição funcional. Essas foram algumas questões abordadas
durante a palestra ‘Estratégias e desafios da desospitalização e longa permanência’,
ministrada pela Dra. Tatianna Rozzino, da equipe de Geriatria do HSC, e pela enfermeira Elza
Futigami, especializada em desospitalização do HSC, durante o 3º Encontro Científico de
Geriatria do Hospital Santa Cruz, realizado no dia 8 de maio, no auditório do Hospital Santa
Cruz, em São Paulo.
“É necessário ter um cuidado maior com os idosos quando se trata de internação de longa
duração e na fase de transição do hospital para casa. Ao analisar e definir a liberação
hospitalar de um paciente idoso é preciso checar se ele precisará de cuidados especiais como
home care, por exemplo. Os profissionais de saúde devem estar atentos para algumas
particularidades, como definição da condição clínica de transição, comunicar e preparar a
família, questões estruturais, como concessão de benefícios pelas operadoras e instabilidade
clínica do paciente, entre outros fatores”, explica Dra. Tatianna.
Para a enfermeira Elza, a desospitalização dos idosos também envolve procedimentos e
cuidados especiais de outros profissionais, além de médicos e enfermeiros. “Uma equipe
multidisciplinar que também inclui fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais,
nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais são necessários, na grande maioria dos
casos, para orientar e acompanhar os familiares e pacientes quando o tratamento tem
continuidade em casa”, afirma.
O tema do próximo evento, agendado para o dia 12 de junho, será ‘Nutrição e
envelhecimento: novas evidências para velhos hábitos’. “É com imensa satisfação que
realizaremos nosso 4º encontro e apresentaremos mais um tema relevante de geriatria.
Falaremos sobre os benefícios da nutrição saudável para a recuperação e manutenção da
saúde e daremos continuidade à reflexão e troca de experiências para contribuir com a
melhoria do atendimento ao idoso no Brasil”, ressalta a coordenadora do evento Dra. Sumika
Mori Lin, do Serviço de Geriatria do Hospital Santa Cruz.
Sobre o Hospital Santa Cruz
Fundado para auxiliar os imigrantes japoneses e com o compromisso de oferecer um
atendimento médico hospitalar de excelência no Brasil, foi inaugurado em 1939 e desde então
esteve sempre dedicado em proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população.
Atualmente, o Hospital Santa Cruz é reconhecido pela tecnologia de ponta em tratamentos,

ações de responsabilidade social e sustentabilidade, atividades de ensino e pesquisa, além do
atendimento humanizado com profissionais habilitados em língua japonesa.
Realiza mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, com atuação integrada e multidisciplinar,
tendo 46 especialidades, ambulatório, pronto atendimento e dois centros cirúrgicos, um geral e
outro oftalmológico, capacitados para executar operações de alta complexidade. Dispõe de 141
leitos distribuídos em apartamentos e enfermarias e conta com 10 leitos de UTI geral, 10 de
UTI neurológica e 10 na unidade coronariana. Possui ainda uma unidade específica para o
transplante de medula óssea com modernas instalações na área de hemodinâmica e serviços
diagnósticos de análises clínicas e de imagem para realizar exames com precisão, segurança e
agilidade.
Site: www.hospitalsantacruz.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/santacruzhosp
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hospital-santa-cruz
Instagram: https://www.instagram.com/santacruzhosp
Mais informações para a imprensa
A4&Holofote Comunicação - 11 3897-4122| 11 97152-7689
Douglas Danyi - douglasdanyi@a4eholofote.com.br
Regina Diniz – reginadiniz@a4eholofote.com.br
Priscilla Tavollassi – priscillatavollassi@a4eholofote.com.br

