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O Hospital da Mulher Prof. Dr.
José Aristodemo Pinotti — o
Caism da Unicamp — chega
aos 30 anos com o desafio de
dobrar sua capacidade de atendimento. Um projeto prevê a
ampliação da estrutura física
dos atuais 18 mil metros quadrados para 40 mil m2. De acordo com o projeto inicial, o novo prédio terá uma estrutura
vertical com nove pavimentos,
incluindo novas enfermarias,
ambulatórios UTIs, Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico,
além de 150 vagas para estacionamento em subsolo. Ainda esta semana, a instituição deve fechar contrato com uma empresa de arquitetura que vai fazer
o estudo de implantação de tecnologias e de espaços.

Hospital é referência
em uma região
de 42 municípios
Considerado referência no
atendimento à saúde da mulher
na América Latina, o Caism chegou ao seu limite físico, como
destacou o diretor Luís Otávio
Sarian. A capacidade atual do
prédio já não comporta a demanda do hospital que atende
não só Campinas, mas uma região com pelo menos 42 municípios. “O prédio onde estamos
não cabe mais. Estamos em fase de projeto, agora vamos fazer
o projeto de viabilidade financeira e massas com uma empresa. E a gente já tem o terreno

Aos 30 anos, Caism projeta
ampliação de atendimentos
Estudo de obra para dobrar capacidade será contratado nos próximos dias
Fotos: Edu Fortes/AAN

preservado. O objetivo é que o
Caism se expanda para os terrenos adjacentes aqui. Para frente
e atrás do hospital.” O projeto
inicial também prevê uma ponte aérea ligando a área atual à
nova estrutura.
Segundo Sarian, o plano diretor de implantação, ocupação
de espaço e tecnologias vai ser
feito por empresas externas à
universidade. “A gente está nessa fase de negociação.” O cálculo é que o projeto custará entre
R$ 100 milhões e R$ 200 milhões. O gasto imediato é com a
construção, em torno de R$ 100
mil. Conforme o projeto, a parte existente passaria a fazer o
atendimento ambulatorial. As
novas instalações serão destinadas ao atendimento hospitalar.
A expectativa é de que o hospital passe a operar dentro dessa
nova estrutura em um prazo de
5 a 7 anos. “Essa estrutura está
preparada para receber, acomodar a própria expansão do hospital, por um período de 15 a 20
anos”, acrescentou.
O hospital negocia com deputados e com todos os municí-

Entrada do hospital da mulher, o Caism da Unicamp: diretor Luís Otávio Sarian destaca meta de atender demanda em alta com eficiência
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O Doutor Raul Mariano Junior, Juíz Federal, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
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pios da região a verba para a implementação. “Hoje, se você vai
conversar com o governador,
com um político, o medo dele
não é construir, mas manter
um hospital. Sete meses do nosso orçamento seriam suficientes para construir um outro hospital. O caro é manter funcionando. Esse caro já existe, já está aí. Já temos orçamento no
SUS, na Unicamp. Manter o
hospital funcionando está dentro da previsão orçamentária do
Estado. Precisamos de instalações para fazer com que tudo isso que já exista fique mais eficiente e que permita que conforme tempo passe e demanda aumente elas possam ser acomodadas.”
Com a ampliação da estrutura, o hospital deverá dobrar sua
capacidade de atendimento.
Atualmente, o hospital atende
em torno de 10 mil consultas

por mês, faz cerca de 500 cirurgias, incluindo partos e realiza
cerca de 8 mil internações ao
ano. “Algumas áreas vão ter que
mais do que dobrar. Dentro da
neonatologia, só dobrar não vai
ser suficiente. Vai ter que aumentar 110% a 120%. Dentro
da oncologia, o aumento da demanda vai ser forte nos próximos 15 a 20 anos, vamos precisar mais do que dobrar. Na obstetrícia não vamos dobrar porque fecundidade está diminuindo”, explicou.
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Consultas por mês e 500
cirurgias, incluindo partos, são
feitas no Caism

Apesar de trabalhar no limite
de suas estruturas, o Caism,
vem aprimorando o atendimento dentro de cada uma das quatro grandes áreas (oncologia,
obstetrícia, ginecologia e neonatologia). Um dos exemplos é o
Centro de Alta Resolutividade
(Care), voltado ao câncer de mama. “A proposta do Care é atuar
como se fosse um Poupatempo
para mulher. A mulher chega
com o exame alterado e no mesmo dia faz a biópsia, define tratamento que ela vai fazer. O serviço segue a mesma filosofia de
poupar o tempo, fazendo com
que tudo funcione de maneira
integrada, otimizando o atendimento e os recursos públicos.”
Antes, a mulher precisava voltar ao hospital cinco ou seis vezes. Com o Care, a mulher vai
ao hospital até duas vezes. A
ideia é ampliar essa filosofia para outras áreas.
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FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e interessar possa, especialmente ao SIDIVAN SANTOS DE
ALMEIDA e ADRIANA SUELY DOS SANTOS CARDOSOHVHXVF{QMXJHVVHFDVDGR D V IRU HP TXHSRUHVWH-Xt]RVHSURFHVVDP
os autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 0015846-36.2012.403.6105, promovida pela União Federal e Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária – INFRAEROHPIDFHGR V H[SURSULDGR V JARDIM NOVO ITAGUAÇU LTDA e outros, objetivando a
desapropriação e imissão provisória na posse da área necessária para a ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas,
inserida nas áreas indicadas nos Decretos Municipais Expropriatórios nºs 15.378 de 06/02/06 e 15.503 de 08/06/06, a seguir descrita:
“Lote nº 053 da quadra 10, do Jardim Novo Itaguaçu, medindo 12,00 de frente para a avenida 01; do lado direito de quem da rua olha para
o imóvel mede 30,00m e confronta com l lote 54, do lado esquerdo mede 30,00m e confronta com o lote 52 e nos fundos mede 14,22 e
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do seguinte despacho: ³GH¿URDH[SHGLomRGHHGLWDOGRVUHTXHULGRV6,',9$16$1726'($/0(,'$H$'5,$1$68(/<'266$1726
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Para efeitos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, expediu-se o presente edital, para conhecimento de
terceiros, para que no prazo legal de 10 (dez) dias contados da publicação deste, venham, querendo impugnar o levantamento,
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Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas

Caism é um dos poucos hospitais do País a ter o Banco de Tecidos, que entrou em operação há 40 dias

Banco de Tecidos ajuda a desenvolver pesquisa
naugurado em 1986, o
Caism tem a pesquisa em
seu DNA. Uma de suas
mais recentes conquistas é o
Banco de Tecidos, que teve a
implantação autorizada pelo
Conselho Nacional de
Pesquisa e passou a operar
há cerca de 40 dias. “Todo
paciente que entra aqui a
gente faz a preservação dos
tecidos dessa pessoa para
questões médicas futuras e
para pesquisas também, se o
paciente concordar. Esse
tipo de serviço, todos os
hospitais top do mundo têm.
No Brasil, são raros os
hospitais que têm”, afirmou
o diretor Luís Otávio Sarian.
O material fica congelado
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em uma das três geladeiras a
uma temperatura de -80º ou
-150º. A sala é equipada com
sensores que alertam
quando há variações na
temperatura, de modo a
garantir a integridade do
material. As pesquisas
realizadas poderão levar a
novos tratamentos de
câncer, por exemplo. “Hoje,
o Caism é disparado o maior
centro de pesquisa voltado à
oncologia mamária do Brasil
e é também o maior centro
de investigações das
questões relacionadas à
saúde da mulher da América
Latina, com pesquisas
relacionadas à gestação,
recém-nascido, câncer de

mama, do útero,
ginecologia.” A eficiência é
reconhecida por pacientes e
acompanhantes. Sueli
Soares Lopes dos Reis
iniciou o tratamento de
câncer há uma semana.
“Estou fazendo radioterapia
e vou fazer quimioterapia.
Estou achando o
atendimento rápido e muito
bom. Não tenho do que
reclamar”, afirma ela, que é
moradora de Indaiatuba. A
acompanhante de Sueli,
Fátima Cristina Negrini,
disse que não conhecia o
serviço e se surpreendeu.
“Por ser um atendimento
público achei excelente”,
completou. (IM/AAN)

