
Hospital pode se tornar 
referência em urologia
Desde que o Ana Nery assumiu a gestão da casa de saúde vera-cruzense, busca por 
especialidade ganhou força. Um dos passos seguintes é a conclusão do bloco cirúrgico
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SONHO ANTIGO

Caminho inverso: pacientes virão ao município

Busca por referência é sonho de anos do Hospital Vera Cruz

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2018

Com nova administração 
desde o dia 20 de junho, o 
Hospital Vera Cruz pode 
ser referência regional em 
urologia. A novidade foi 
anunciada pela coordenadora 
regional de Saúde, Mariluce 
Reis, durante a inauguração 
do Centro Regional de Espe-
cialidades Médicas, na última 
sexta-feira, dia 6. A iniciativa 
visa suprir uma demanda 
na região. Atualmente, os 
pacientes da área de abran-
gência da 13ª Coordenadoria, 
que inclui Vera Cruz, Vale 
do Sol, Santa Cruz e tantas 
outras cidades, precisam ir 
até Porto Alegre para receber 
atendimento urológico.

Conforme a coordenadora, 
a implantação da referência 
está em estágio inicial, com os 
primeiros trâmites sendo con-
cluídos. “A primeira etapa foi 
ter a aprovação da Comissão 
Intergestora Regional. Agora, 
o processo continua com cada 
um fazendo a sua parte. Nós, 
junto ao Estado; e o hospital, 
buscando melhorias na es-
trutura, o que ocorrerá com a 
ampliação do bloco cirúrgico 
e dos leitos”, afirmou.

Com a conclusão das obras 
no HVC, prevista para o 
final deste mês, caberá à 
vigilância da saúde verificar 
se as exigências foram cum-
pridas. Durante o período, a 
13ª Coordenadoria Regional 
de Saúde buscará recursos 
que hoje estão indo para a 

referência urológica da capi-
tal gaúcha. “É um processo 
demorado, com uma série 
de estudos técnicos que ain-
da estão sendo feitos e que 
dependem da aprovação da 
Comissão Intergestora Bi-
partite (CIB). Temos apenas 
o pontapé inicial”, salienta. 
Se aprovada a referência, o 
HVC, que hoje tem sua ges-
tão feita pelo Hospital Ana 
Nery, contará com consulta, 
exames e cirurgias na área de 
urologia.

O SONHO DA REFERÊNCIA
Embora seja uma deman-

da já buscada pela gestão da 
Fundação de Saúde Dr. Jacob 
Blész, que mantém o Hospital 
Vera Cruz há duas décadas, 
a referência regional ganhou 
força com o início da gestão 
do Hospital Ana Nery. “O 
HVC já havia entrado com 
esse pedido na gestão ante-
rior, mas foi com o suporte do 
Ana Nery que conseguimos 
agilizar essa procura por re-
ferência”, destaca Mariluce.

Se a gestão do Hospital 
Vera Cruz não fosse abraça-
da pelo Ana Nery, a possibi-
lidade da casa de saúde local 
fechar as portas era grande. 
Os próprios mantenedores 
reconheceram e foram atrás 
de uma solução. Encontra-
ram. E para o prefeito, Guido 
Hoff, esse foi um dos maiores 
alcances que se podia imagi-
nar em matéria de saúde 
para a comunidade de Vera 

Cruz. Embora ele não esteja 
acompanhando de perto as 
visitas que o Ana Nery vem 
fazendo regularmente no 
HVC e nem participado da 
administração do Hospital, 
salienta que está de ouvido 
atento e “torcendo para que 
tudo aconteça conforme 
previsto, seja em referência, 
em melhorias, em todos os 
sentidos que possa somar”, 
afirma ele, acreditando nas 

conquistas a médio e longo 
prazo para o Município. “A 
comunidade pode ter certeza 
que em breve, em vez de nós 
levarmos o nosso pessoal, 
muita gente vai vir pra cá 
em virtude de novas regio-
nalizações ou referências 
que serão instaladas em Vera 
Cruz”, almeja Hoff.
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DOENÇAS PREDOMINANTES NO INVERNO E ATENDIMENTOS 
NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HVC
Nesta época do ano, a superlotação e a possível demora no 

atendimento são situações que precisam ser administradas no 
hospital. É preciso ter em mente que o atendimento deve ser 
priorizado para aqueles que apresentam os chamados sinais 
de alerta. Os recém-nascidos ou pessoas idosas, portadores 
de doenças crônicas, que desenvolvam um quadro de maior 
gravidade, com alteração da capacidade respiratória ou neu-
rológica, dor muito intensa, febre persistente e refratária às 
medicações são avaliados pelo médico em caráter de urgência. 
Já situações de sintomas respiratórios ou de infecção menos 
intensos devem ser atendidas em caráter ambulatorial. É im-
portante diferenciar emergência de urgência. Na área médica, 
utiliza-se o termo emergência para situações que demandam 
atendimento imediato por apresentar risco de morte ou de 
grande sofrimento iminente, como nos casos de infarto do mio-
cárdico, parada cardiorrespiratória ou acidentes com traumas 
graves. Na maioria dos hospitais, assim como no Hospital Vera 
Cruz, a triagem por classificação de riscos é internamente reco-
nhecida pelos critérios de atendimento conforme a gravidade, 
e não por ordem de chegada, e tem como objetivo separar os 
casos verdadeiramente urgentes dos não urgentes, garantindo 
atendimento prioritário dos casos mais graves. Sendo assim, no 
Hospital Vera Cruz é adotada a classificação de riscos e cores:
Vermelho: pacientes que correm risco de vida.
Amarelo: pacientes que devem ser atendidos prioritariamente.
Verde: pacientes que podem aguardar o atendimento dos casos 
mais graves.
Azul: pacientes que podem agendar consulta via consultório 
médico.

COMO AGIR PARA PROTEGER O ORGANISMO
DAS DOENÇAS MAIS COMUNS NO FRIO:
- É muito importante higienizar bem as mãos, pois são elas 

as principais carregadoras de vírus e bactérias. Lave as mãos com 
frequência e, quando não for possível lavar, use álcool em gel;

- Mantenha os ambientes ventilados;
- Utilize roupas adequadas para o frio;
- Evite o contato com agentes desencadeadores de alergia 

em pessoas sensíveis;
- Esteja em dia com a vacinação;
- Mantenha uma dieta rica em nutrientes e faça atividade 

física regular. Isso é essencial para a manutenção da imunidade;
- No caso particular dos bebês, o aleitamento materno é 

uma fonte de anticorpos.
DOAÇÕES PROL HOSPITAL 
O Hospital Vera Cruz recebeu importantes doações de 

alimentos. No dia 4 de julho, a instituição recebeu 79 Kg de 
alimentos não perecíveis e 10 litros de produtos de limpeza do 
Grupo de Mulheres Amigas do Bem (representadas por Denise 
Vargas, Jani Theisen, Betina Vargas e Juliana Helfer, agentes de 
saúde Vaneila Helfer e Silvana Santos, e técnica de enfermagem 
do posto de saúde de Linha Henrique D’ Avila, Rubiele Neves). 
Através de uma ação em parceria com a Secretaria Municipal 
da Cultura, o grupo realizou o “sábado no cinema”, e arrecadou 
alimentos prol hospital, envolvendo a comunidade local. 

** O Hospital Vera Cruz também recebeu 211 Kg de alimentos 
não perecíveis de doação da Comunidade Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil de Vera Cruz. A doação foi recebida pela 
Presidente do Hospital Vera Cruz, Clair Tornquist, e pela colabo-
radora Angela Ledur, no dia 8 de julho. Importante destacar que 
a Comunidade Evangélica, toda sua diretoria e membros - são 
muito participativos e sempre que possível ajudam o hospital.


