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Permanência da gestão em análise
Contrato com o 
Hospital Ana Nery 
encerra no final do 
mês. Reunião na 
segunda-feira deve 
definir os rumos

Recebimento da emenda de R$ 200 mil da senadora 
Ana Amélia, utilizada para custeio;

Empenho da emenda de R$ 160 mil do deputado Alceu 
Moreira, para compra de equipamentos ao novo bloco;

Aquisição dos equipamentos e adequação técnica 
conforme as normas de segurança, com recursos 
de US$ 74 mil do Lions Clube;

Qualificação dos profissionais;

Adequação de infraestrutura para a conclusão dos 50 
leitos (antes, o Hospital tinha 36);

Readequação da estrutura da sala da enfermagem;

Construção do novo Centro de Material de Esterilização.

Morosidade nos 
processos burocráticos, 
referente a pagamento;

Permanência da 
dificuldade financeira, pela 
falta de receitas novas;

Prédio velho, para fazer 
adequação demanda muito 
valor;

Contratos que suprem 
apenas as despesas, 
são sobrando nenhuma 
margem ao Hospital.

Hospital Ana Nery assumiu a gestão da casa hospitalar de Vera Cruz no ano passado
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Há um ano, Vera Cruz 
aplaudia a nova ges-
tão do Hospital Vera 

Cruz, assumida pelo Ana 
Nery. A manchete do Jornal 
Arauto apontava que foi a 
alternativa para impedir o 
fechamento da casa de saú-
de, tendo em vista a dívida 
milionária. De lá para cá, 
houve avanços, percalços, 
demissões, vinda de novos 
profissionais, implementação 
de serviços, enfim, incontáveis 
mudanças. O que se espera 
agora é a renovação desse 
contrato, cujo vencimento é 
no final de junho. Os órgãos 
envolvidos pouco falam. O 
Hospital Ana Nery diz que 
“neste momento estão em 
negociação para ver a viabi-
lidade de continuar ou não 
a gestão do Hospital Vera 
Cruz”. A Secretaria Munici-
pal de Saúde e a Fundação 
Dr. Jacob Blész, mantenedora 
do Hospital Vera Cruz, citam 
o mesmo. Uma reunião está 
agendada para segunda-feira, 
dia 24, e deve nortear as tra-
tativas. O prefeito Guido Hoff 
irá participar, mas diz não ter 
conhecimento se este será o 
assunto a ser abordado.

Presidente da Fundação, 
Clair Tornquist espera que o 
contrato seja renovado, sobre-
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tudo pela continuidade dos 
serviços, mas não hesita em 
dizer das dificuldades que os 
novos administradores vêm 
encontrando para equilibrar 
gastos e receitas. Um dos 
programas que poderia dar 
fôlego ao HVC ou até mesmo 
acabar com a dívida é o “Porta 
de Entrada Hospitalar para 
Urgências e Emergências”. 
Conforme Clair, desde 2014 
o Hospital poderia estar ca-
dastrado e ter recebido cerca 
de R$ 2 milhões. Porém, a 
documentação só começou 
a avançar com a chegada da 
nova gestão, em junho de 
2018. “Os gestores do Ana 
Nery acreditavam que esse 
projeto havia sido encami-
nhado e que estava apenas 
adormecido. Mas não. Isso 
foi um baque muito grande”, 
sublinha.

Para dar sequência, ele foi 
aprovado no último dia 10, 
pelo Conselho Municipal de 
Saúde, junto com outros dois. 
O Porta de Entrada, segundo a 
presidente, contempla hospi-
tais que têm plantão de urgên-
cia e emergência. “O Hospital 
já presta esse serviço. O valor 
vem como um incentivo, já 
que o Estado não consegue 
corrigir a tabela. Isso não au-
menta nossa demanda. Não 
estando cadastrado, só dei-
xamos de ganhar”, observa.

Os demais projetos apro-
vados dizem respeito à uni-
dade de internação e leitos 
de retaguarda a pacientes em 
cuidados prolongados para 
reabilitação e fase terminal em 
diversas patologias e ao ser-
viço regional de média com-
plexidade em clínica-geral 

para atendimento a pacientes 
psiquiátricos/saúde mental. 
Até que todos eles estejam 
em funcionamento, é preciso 
tramitação em no mínimo três 
órgãos, além de autorizações. 
“Calculamos mais um ano até 
que isso se torne realidade”, 
projeta Clair.

Outro fator que limita a 
melhora financeira do HVC, 
de acordo com ela, são os 
contratos que preveem apenas 
o pagamento do serviço, não 
sobrando nenhuma margem. 
“Todas as empresas vendem 
serviços e agregam margem 
de lucro. Só que pro Hospital, 
ninguém quer dar margem”, 
desabafa a presidente, que 
lembra da diminuição do 
valor pago pelo Município à 
casa de saúde após a regio-
nalização dos partos, a qual 
tornou o Hospital Santa Cruz 
referência. 

BLOCO CIRÚRGICO
A conclusão do novo bloco 

cirúrgico e a conquista da re-
ferência em Urologia também 
desafiam. “Estamos adquirin-
do os equipamentos pensando 
no atendimento desta especia-
lidade. Ele será inaugurado em 
julho e poderá ser usado para a 

realização de outras cirurgias. 
Mas, a menina dos olhos tem 
outro processo. Temos que 
montar o projeto, aprovar no 
Conselho Municipal e depois 
passar pelos trâmites dos três 
aprovados no dia 10”, detalha. 
O caminho, frente a isso, se 
mostra longo.


