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HC abre nova ala para 26.330
pacientes com dengue
CASOS

De dengue já foram
confirmados este ano
em Campinas
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O Hospital de Clínicas (HC)
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) ampliou a área de hidratação para pacientes com suspeita de
dengue e disponibilizou 15
poltronas em uma sala considerada estratégica, localizada
no terceiro andar do hospital.
Segundo a direção do prontosocorro, os casos da doença
representam cerca de 25% de
todo o atendimento na Unidade de Emergência Referencia-

Sala para hidratação tem capacidade para atender 15 pessoas
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Triagem está sendo
feita em contêineires
por causa de reforma
da (UER) e, em média, são
atendidos 60 pacientes por
dia. A UER passa por reforma
e o fluxo de atendimento é direcionado a partir de dois
contêineres em frente ao prédio.
No caso de suspeita de
dengue, o paciente que chega
para o atendimento nessa recepção provisória é encaminhado para a área de hidratação do terceiro andar do HC,
onde passa pela classificação
de risco. Caso estiver em estado grave por causa da doença, o paciente é transferido
imediatamente para o prontosocorro. O espaço conta com
15 poltronas para o recebimento de soro e equipe composta por enfermeiros, médicos residentes e assistentes sociais.
O médico Marcos Roberto,

Pacientes e equipe médica na nova ala da dengue no HC da Unicamp: atendimento continua com média de 50 a 60 pacientes das 8h às 18h

diretor de divisão da UER,
afirma que, apesar de a curva
da epidemia ter diminuído
nos últimos dias, o atendi-

mento continua em uma média de 50 a 60 pacientes do período das 8h às 18h. “As poltronas localizadas em uma sa-

va ala no HC foi aberta no início deste mês e atende casos
suspeitos da doença em pacientes vindos de todas as regiões de Campinas.
Devido ao fechamento da
antiga recepção por um período previsto de aproximadamente seis meses, informou o
diretor, o novo fluxo de atendimento acontecerá em frente ao prédio da UER, onde
uma tenda e dois contêineres
estão montados. Um deles
servirá de recepção para acomodar 20 pessoas sentadas.
No outro, haverá uma equipe
preparada para realizar o primeiro contato com o paciente que buscar atendimento.
Ambos possuem ar-condicionado e são cobertos por uma
tenda.
No segundo contêiner, o paciente é recepcionado, passa
por triagem com médico e enfermeiro e é orientado pela
equipe em como prosseguir
com o tratamento, dependendo da classificação do caso. No
caso de suspeita de dengue, o
paciente é encaminhado para
a área de hidratação e passa
pela classificação de risco.
A recepção para atendimento aos casos de urgência e
emergência também foi realocada para uma outra área da
UER. Agora, a sala de triagem
e outra de medicação estão localizadas na entrada de macas ao lado do heliponto, o
que segundo a direção da unidade, dará mais agilidade para o atendimento de casos encaminhados pelos serviços
móveis de urgência, como o
Samu e o grupamento aéreo
Águia, da Polícia Militar (PM).
Reforma

Contêiner onde são feitos triagem e encaminhamento dos pacientes

la na UER continuam a receber os pacientes para atendimento após as 18h, pois a sala no terceiro andar fecha à
noite. Ao todo, o número de
atendimento gira em torno
de 60 a 70 pacientes nas 24
horas”, disse o diretor.
O número de casos de den-

gue em Campinas subiu para
26.330, segundo balanço divulgado pelo Centro de Vigilância Epdemiológica (CVE)
do Estado no final de semana. Os dados são atualizados
com o número de casos informados pela própria Secretaria Municipal de Saúde. A no-

De acordo com a direção da
UER, a reforma inclui, além
da criação de uma área de isolamento, a troca de vidros na
recepção por intercomunicadores eletrônicos, reforma e
limpeza da rede de esgoto, colocação de faixas nos pisos para indicação do fluxo para o
paciente, revisão das instalações elétricas, climatização
de áreas, reforma e adequação da rede de gases, instalação de portas e bebedouros e
pintura geral.
“A direção do HC e da UER
reafirmam a finalidade para o
atendimento de casos graves
(vermelhos e amarelos) referenciados de toda a região e
orienta que pacientes de menor complexidade procurem
suas unidades básicas de saúde ou pronto atendimentos
de referência da região de origem”, informou pela assessoria de imprensa.
Em uma próxima etapa da
reforma, ainda não definida e
que visa melhorar o atendimento de pacientes graves referenciados, deverá ocorrer a
mudança das salas “vermelhas” — que podem atender
simultaneamente até seis pacientes — para uma área
mais próxima da chegada das
ambulâncias. Hoje, 70% dos
350 atendimentos diários na
UER são de pacientes de baixa e média complexidade.
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Vacinação contra gripe
começa no próximo dia 4
Campanha vai até 22 de maio e pessoas
do grupo-alvo devem tomar nova dose
A campanha de vacinação contra a gripe Influenza terá início
na segunda-feira, dia 4, em
Campinas. A estimativa é que
244 mil pessoas sejam imunizadas durante a ação, que se
estende até o dia 22 de maio.
O Dia 'D' de mobilização nacional ocorrerá no sábado, dia
9, com atendimento em postos volantes (igrejas, sedes de
associação de bairro, ginásios
de esportes) em bairros mais
distantes dos postos de saúde.
No ano passado foram vaci-

nadas 197 mil pessoas em
Campinas, cerca de 81% da
meta. Este ano a intenção é
chegar novamente aos 80%. A
Saúde alerta as pessoas que foram vacinadas no ano passado e continuam no grupo-alvo
da campanha devem receber
uma nova dose da vacina, a validade do medicamento é de
um ano.
O público-alvo da campanha são pessoas idosas com
60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; crianças na faixa

etária entre 6 meses e menores de 5 anos; gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias).
A vacinação é fundamental
para evitar complicações decorrentes da gripe e doenças
graves, como pneumonia, por
exemplo. Além de imunizar
contra a gripe A H1N1, que registrou surto em Campinas no
de 2009, a campanha também
irá proteger a população contra outros dois tipos do vírus
influenza - A (H3N2) e B.
No Estado a campanha também começa na próxima semana e a intenção é vacinar 11,8
milhões de paulistas contra o
vírus. Os sintomas da Influenza são muito parecidos com
uma gripe comum,coriza, dor
de cabeça, febre acima de
38ºC, e tosse. (Luciana Félix/
Da Agência Anhanguera)

