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Divulgação

Ministério faz do
HC referência
durante Mundial
Hospital foi escolhido por estar em região
vulnerável a acidentes com múltiplas vítimas

Da Agência Anhanguera

O Hospital de Clínicas (HC)
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) é um
dos hospitais de referência credenciados pelo Ministério da
Saúde para integrar o plano
de contingência para atendimento em acidentes com múltiplas vítimas durante a Copa
do Mundo.

Estrutura suporta
58 pacientes graves
simultaneamente
O HC foi escolhido porque
está localizado em uma região
com alta vulnerabilidade de
ocorrência desse tipo de atendimento. A estrutura do hospital está preparada para receber até 58 pacientes graves simultaneamente. A estrutura
da Unidade de Emergência Referenciada (UER) passou por
uma readequação para o caso
do plano entrar em ação. “O
objetivo também é manter esse plano na rotina de atendimento do hospital”, afirmou a
médica supervisora da UER,
Mirella Povinelli.
O plano contempla níveis
de criticidade, que estabelecem a quantidade de vítimas
que serão atendidas, considerando-se a estrutura disponível. A capacidade limite de
atendimento é de 37 pacientes adultos e 21 pediátricos.
As pessoas que chegarem serão triadas pelo método Start
(Triagem Simples e Tratamento Rápido em português), com
as cores verde (lesões leves),
amarela (secundário) e vermelha (imediato). Depois, serão
encaminhadas às áreas de
atendimento de acordo com a
classificação feita na triagem.
Em todo o Brasil, 10 mil
profissionais de Saúde foram
capacitados para atuar durante a Copa do Mundo. São servidores da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam em estados e municípios, além de voluntários da Força Nacional
do SUS.
Os funcionários do HC foram treinados entre os meses
de fevereiro e abril no Curso
Internacional de Resposta Médica Avançada em Desastres,
promovido pela Sociedade
Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado
(Sbait). O curso foi dividido
em 11 encontros com transmissão via telemedicina pela
Rede Universitária de Telemedicina (Rute, e contou com
convidados nacionais e internacionais.
Nas 12 cidades-sede do
País, 531 unidades móveis do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 66
unidades de pronto atendimento (UPAs) e 67 hospitais
estarão funcionando de forma
integrada para atender torcedores brasileiros e estrangeiros.
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