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Hospital ortopédico busca parceiros
Unidade tem anteprojeto pronto e terreno de 28 mil metros quadrados nas imediações da D. Pedro I
Élcio Alves/AAN

Inaê Miranda

“... estamos
vendo que se
torna cada vez
mais difícil uma
pessoa fazer uma
cirurgia de alta
complexidade
pelo SUS.”
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Grupo de Campinas busca parceria para construir um hospital ortopédico voltado à realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. A estrutura daria conta da demanda reprimida da Região Metropolitana de Campinas (RMC),
onde os pacientes chegam a esperar por até cinco anos nas filas dos principais hospitais. Cerca de 60% dos pacientes seriam atendidos pelo Sistema
Único de Saúde e os outros
40% por meio de convênios ou
atendimento particular. Com
anteprojeto pronto e um terreno de 28 mil metros quadrados
já adquirido nas imediações da
Rodovia Dom Pedro, próximo
à saída de Valinhos, o Instituto
Affonso Ferreira busca agora
parcerias para a construção do
hospital, estimado em R$ 60 milhões, e manutenção.

JOSÉ CARLOS AFFONSO FERREIRA
Idealizador do projeto

Custo da unidade
é estimado em
R$ 60 milhões
O idealizador do hospital ortopédico, o médico José Carlos
Affonso Ferreira, explica que a
unidade não terá fins lucrativos e será voltada a pacientes
do SUS com o objetivo de suprir a demanda de procedimentos eletivos que aguardam em
filas nos hospitais públicos. O
atendimento de pacientes conveniados e particulares seria feito com a finalidade de buscar o
equilíbrio financeiro.
“Nós estamos nesse meio
há 50 anos e estamos vendo
que se torna cada vez mais difícil uma pessoa fazer uma cirurgia de alta complexidade pelo
SUS. Existem três grandes hospitais em Campinas onde essas
cirurgias são feitas. Eles têm estrutura e gente que sabe fazer,
mas vivem enrolados e exaurem toda a sua capacidade tratando de trauma”, afirma Affonso Ferreira.
O terreno foi adquirido há
cerca de oito anos por um grupo de pessoas e doado para a
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construção do hospital. O anteprojeto foi planejado para conter 60 leitos ortopédicos inicialmente. Atualmente, já existe
um corpo clínico de 10 a 15 médicos que atenderia na instituição.
“A ideia é fazer um hospital
padrão europeu ou padrão
americano, que tenha a capacidade de desenvolver todos os
programas. Sai muito mais barato você ter um hospital que
faça uma determinada classe
de cirurgias do que um hospital geral, que tem um milhão
de problemas”, afirmou o médico. Parte do hospital também
será voltado ao ensino. “Seria
um hospital de ensino não vinculado a uma faculdade”.
O Instituto Affonso Ferreira
busca agora apoio financeiro,
por meio de parceria com a ini-

ciativa privada, e apoio político, para viabilizar a construção
do hospital. “Como o SUS por
si só não consegue sustentar
um hospital, a gente colocaria
35% dentro dessa unidade de
atendimentos de convênios e
particulares. Eles subsidiariam
os pacientes do SUS”, explica.
Mas para que o projeto se
concretize ainda é necessária a
verba para construção do hospital, orçada em aproximadamente R$ 60 milhões, que pode ser obtida por meio de parcerias com a iniciativa privada,
por exemplo. O instituto também busca apoio das autoridades municipais, estaduais e federais para conseguir a liberação do sobreteto, que garantirá
a viabilidade de empréstimo
via BNDES. “A viabilidade só
ocorreria se houvesse essa libe-

ração do sobreteto”, afirmou o
cirurgião Ricardo Affonso Ferreira.
O Hospital Ortopédico deverá oferecer os serviços de consulta, fisioterapia, radiologia,
procedimentos cirúrgicos de alta complexidade e cirurgias ambulatoriais. Entre as cirurgias
que serão realizadas no hospital estão cirurgias de implantação de prótese de quadril e joelho, cirurgia de coluna, de
mão, e as artroplastias de forma geral. Esta semana o grupo
se reúne com o secretário de
Saude de Campinas, Carmino
de Souza, para discutir o projeto.
Atendimento na região

Os principais hospitais de Campinas que realizam cirurgias ortopédicas são o Hospital de Clí-

nicas da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), Mário Gatti, Hospital Celso Pierro,
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Hospital
Ouro Verde. Além de pacientes
da cidade, os serviços atendem
pacientes da Região Metropolitana e de outros municípios do
Interior de São Paulo.
O HC atende 35 subespecialidades ortopédicas e anualmente realiza em média 1500
cirurgias eletivas e de urgência,
o que representa 10% de toda a
produção cirúrgica do hospital.
Cerca de 80% das cirurgias ortopédicas são de alta complexidade. Atualmente, 350 pacientes
aguardam na fila do HC para
realizar cirurgia de prótese de
quadril. O tempo de espera pode chegar a cinco anos, segundo informou o hospital.

A Secretaria de Saúde, responsável pelos hospitais Mário
Gatti e Ouro Verde, não informou os dados da fila de espera
por cirurgias ortopédicas, assim como a direção do Hospital Celso Pierro. Nos últimos 10
anos, o número de acidentes
de carros e motos cresceu em
torno de 150% e a maioria das
vítimas demandam cirurgias ortopédicas. O aumento da expectativa de vida da população
também eleva a demanda por
cirurgias ortopédicas.
Servidor público em Itapetininga (SP), Edson de Barros, de
40 anos, passou cerca de seis
meses na fila de espera para implantação de prótese de quadril e fêmur. Ele conta que só
conseguiu realizar o procedimento num prazo considerado
curto em decorrência da dor e
do quadro quase incapacitante. “Fiz cirurgia de artroplastia
total de quadril no dia 10 de fevereiro. Levei seis meses até
conseguir, mas tem gente que
leva muito mais tempo. A dor
que eu sentia era extremamente insuportável. Já estava usando bengala. Os médicos levaram isso em conta e fizeram a
cirurgia. A Unicamp para mim
foi a mão de Deus. Fiz a fisioterapia e hoje não uso mais bengala. A dor que eu ainda sinto é
muscular, por causa do frio e
porque estou reforçando a
musculatura da perna.”

