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VALINHOS ||| EVOLUÇÃO

Santa Casa vai ser hospital de ensino
Mudança será viabilizada por parceria firmada com Faculdade São Leopoldo Mandic e Prefeitura
Dominique Torquato/AAN

“O aluno, sempre
curioso, costuma
ter uma atenção
diferente com o
paciente, quer
aprender tudo e
tem um cuidado
maior”
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Uma parceria entre a Faculdade São Leopoldo Mandic, Santa Casa de Valinhos e a Prefeitura da cidade vai transformar a
unidade de saúde em hospital
de ensino. O acordo permitirá
à Santa Casa melhorar a qualidade do atendimento, sua estrutura, e produzir conhecimento e pesquisas. Aprovada,
a certificação vai garantir a ampliação de repasse de recursos,
com o aporte de 50% a mais de

GUILHERME DE MENEZES SUCCI

Haverá melhoria no
atendimento e na
estrutura da unidade
remuneração nos atendimentos realizados via Sistema Único de Saúde (SUS). A medida
também vai ajudar a desafogar
a rede do município e formar
profissionais médicos. No final
de 2015, a unidade enfrentou
uma grave crise e quase fechou
as portas por falta de recursos,
desde então vem lutando para
se recuperar.
A concretização do projeto
depende de certificação dos
Ministérios da Saúde e da Educação. Com o acordo, firmado
anteontem, o grupo fará agora
o pedido aos ministérios, que
devem visitar a unidade antes
de emitir o documento. A Santa Casa vai precisar preencher
vários pré-requisitos para operar no sistema de hospital de
ensino. Um deles é a ampliação do centro cirúrgico, infor-

Coordenador de medicina da SLM

Medida também vai ajudar a desafogar a rede do município e formar profissionais da área médica; crise quase causou o fechamento das portas

matização e reforma da Unidade de Tratamento Intensivo
(UTI). Também estão entre as
exigências que os alunos de
medicina façam treinamento
em regime de internato nos últimos dois anos; precisa ter biblioteca; realizar pesquisa; formar um comitê de ética em
pesquisa; ter residência médica e residência multiprofissional.
“Isso exige uma parceria
muito grande entre a instituição de ensino, a rede munici-

pal e o hospital”, disse o coordenador do curso de medicina
da SL Mandic, Guilherme de
Menezes Succi. O médico ressaltou que as exigências são
praticamente as mesmas cobradas para se obter a certificação de qualidade. Succi explicou que os 50% de aporte no faturamento SUS funcionam como se fosse um reconhecimento do governo da qualidade,
melhor estrutura, organização
e cumprimento das exigências.
“Os benefícios serão enormes,

sem falar na presença do aluno, supervisão dos professores.
Todos vão atuar em um espírito diferente. O aluno, sempre
curioso, tem uma atenção diferente com o paciente, quer
aprender tudo e tem um cuidado maior” .
O protocolo de intenções
foi assinado anteontem e a estimativa é obter a certificação
no prazo de um ano. “Nosso
desejo é conseguir antes, num
prazo de 6 a 8 meses, mas um
ano é prazo bastante realista

para fazer as adequações necessárias, porque tem que ser
uma coisa cuidadosa, com muita minúcia”, disse o professor.
A estimativa é que 200 estudantes possam fazer o internato
na Santa Casa, o que não ocorre de forma simultânea. Cada
grupo deverá contar no máximo com 40 estudantes. Entre
os hospitais da Região Metropolitana de Campinas (RMC)
que possuem essa certificação,
estão o Hospital de Clínicas da
Unicamp, de Sumaré e Hospi-

tal Dr. Mário Gatti. O processo
para o Hospital Ouro Verde obter a certificação de Hospital
de Ensino com a SL Mandic
também está em andamento.
O grupo também está em
busca de recursos via emenda
parlamentar. O superintendente da Santa Casa, Edson Manzano, disse que já tem diversos investimentos em andamento e
o Hospital quer obter outras
verbas via emendas e financiamentos. Em 2015, o hospital
quase fechou as portas porque
o dinheiro repassado mensalmente pelo governo federal
não era suficiente. No começo
de 2017, a Prefeitura e a Santa
Casa assinaram a contratualização dos serviços de Saúde. Pela
contratualização, a Santa Casa
passou a receber do município
um valor mensal para prestar
os serviços de saúde no prazo
de um ano, o que deu um fôlego para o hospital.
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HC inaugura 1ª suíte endovascular do SUS no Brasil
Entre os procedimentos que poderão ser feitos agora estão implante de válvula aórtica, aneurisma abdominal e toráxica
Leandro Ferreira/AAN

O Hospital de Clínicas da Unicamp inaugurou ontem a 1ª suíte endovascular do Sistema
Único de Saúde (SUS) no país.
A estrutura, montada no cen-

tro cirúrgico, é considerada a última tecnologia mundial em angiografia endovascular, e foi
bancada pelos recursos do Programa de Estruturação da Rede

de Atenção Especializada do
Ministério da Saúde.
Entre os procedimentos que
podem ser feitos estão: implante de válvula aórtica, aneuris-

ma de aorta abdominal e torácica, implante de endoprótese
aórtica, operações com derivação dos troncos supra-aorticos
e implante de endoprótese em
arco aórtico, e revascularização
de membros inferiores.
Por ser tratado como centro
de referência no campo de cirurgia endovascular, reconhecido pelo Ministério da Saúde
desde 2001, o HC foi o escolhido para receber um investimento de R$ 2.121.100,00.
De acordo com a professora
Ana Terezinha Guillaumon,
chefe da Disciplina de Moléstias Vasculares da Faculdade
de Ciências Médicas da Unicamp, a novidade é uma grande melhoria para os pacientes.
“Nossa suíte é uma das mais
avançadas de seu tipo no país e
a nova tecnologia representa
um avanço para os pacientes,
já que a precisão e a velocidade
de aquisição das imagens durante procedimentos minimamente invasivos serão um dos
principais diferenciais de qualidade do equipamento. A remoção de tumores também é feita

Tecnologia representa avanço para pacientes, em precisão e velocidade

de forma mais completa e precisa em salas como essa”, explicou ela.
A expectativa é que a suíte
endovascular comece a funcionar a partir do fim do mês. Antes disso, contudo, toda a equipe receberá um treinamento
de 15 dias para se adaptar ao
modo de operar o equipamento INFX-8000C, que conta com
uma mesa híbrida. A tecnologia faz parte de um conceito recente na área médica-hospita-

lar, de salas híbridas, que consistem na integração entre centro cirúrgico e sala para procedimentos de intervenção associados a equipamentos de imagem de alta definição, projetados para otimizar ao máximo o
tempo de cirurgia e a recuperação do paciente. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, as cirurgias que duram em
média quatro horas, por exemplo, serão feitas em uma hora e
meia. (Alisson Negrinho/AAN)

