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Sábado foi de práticas integrativas para os vera-cruzenses

Mais difícil do que se pensou

Desta vez, diretor do 
Ana Nery, instituição 
que faz a gestão da 
casa de saúde, marcou 
presença. Encontro 
foi mais calmo

Reunião foi realizada na Câmara de Vereadores

Angela apostou em sessão de reflexologia podal
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A dificuldade de in-
ternação e os pro-
blemas visualizados 

no plantão do Hospital Vera 
Cruz (HVC) deram o norte 
da segunda reunião com res-
ponsáveis pela gestão da casa 
de saúde, representantes do 
Executivo e do Legislativo 
local. No dia 16, um encontro 
já havia sido realizado para 
apontar as críticas, mas com 
mínima resolutividade, tendo 
em vista a não participação 
de Gilberto Gobbi, diretor 
administrativo do Ana Nery, 
instituição que faz a gestão 
do HVC.

Gobbi marcou presença na 
sexta-feira, dia 27, ouviu as 
reclamações e expôs justifica-
tivas, sobretudo financeiras. 
Um recente cálculo mostrou 
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Durante as atividades do Integra Vera Cruz, a 
Secretária de Saúde falou dos planos para que Vera 
Cruz passe a contar com o primeiro ambulatório da 
região só de práticas alternativas. “Estamos iniciando 
esse fortalecimento e, desde o ano passado, ofertando 
isso a comunidade constantemente, junto aos grupos 
de Estratégia de Saúde da Família e o Integra Vera 
Cruz, que vêm fortalecendo a efetivação do nosso 
ambulatório”, completa Liseana. 

AMBULATÓRIO É EXPECTATIVA

Nova reunião debate críticas ao HVC
que o HVC tem custo mensal 
de R$ 404 mil e que o fatura-
mento está aquém. Segundo 
Gobbi, a regionalização dos 
partos foi um dos piores ba-
ques, gerando perdas subs-
tanciais. Ele detalhou também 
os percalços com a construção 
do bloco cirúrgico, feito em 
desacordo ao projeto arquite-
tônico, o que gerou novos gas-
tos e o retardo da conclusão. 
Também afetou as finanças 
a falta de adesão a dois pro-
gramas que repassariam um 
valor mensal de R$ 60 mil.

Foram mais as exposições 
do diretor, que falou na pre-
sença da secretária municipal 
de saúde, Liseana Palma Flo-
res, de representantes da pas-
ta, da maioria dos vereadores 
e da presidente da Fundação 
de Saúde Dr. Jacob Blész, 
Clair Tornquist. Em relação ao 
principal questionamento - a 
internação -, Gobbi disse que 
eles seguem determinações 
técnicas e médicas, mas pon-
tuou que jamais a orientação 
é não internar. Pelo contrário, 
sublinhou ele. “São com mais 
internações que podemos 
pleitear recursos junto ao go-

verno”, detalhou.
O encontro da sexta-feira 

serviu ainda para que os ve-
readores expusessem outras 
situações a respeito das unida-
des de atenção básica do mu-
nicípio e casos pontuais de pa-
cientes. Diferente da primeira 
reunião, que teve momentos 
acalorados e troca de farpas, 
esta foi de tranquilidade. De 
novidade, a gravação em ví-
deo do momento, solicitado 
por um dos vereadores. Toda 
a discussão está arquivada 
para ser revista.

A expectativa da comu-
nidade local era de que 
quando assumisse, o Ana 
Nery realizasse mudanças 
significativas, proporcio-
nando um atendimento 
melhor aos usuários do 
HVC. Segundo relatos que 
chegaram aos vereadores – 
e esse foi um dos motivos 
dos encontros -, a realidade 
não é essa. Na reunião de 
sexta-feira, Gobbi comen-
tou que também imaginava 

um cenário mais favorável. 
“Quando assumimos, por 
exemplo, o alvará estava 
vencido. Corremos muito 
para renová-lo. Tivemos que 
renegociar com a 13ª Coorde-
nadoria Regional de Saúde", 
pontuou.

Na fala, ainda, Gobbi disse 
que o hospital tinha cheques 
sem fundo na rua, salários 
atrasados, colaboradores en-
trando em férias sem receber, 
limites de contas bancárias, 

entre outros problemas. 
Tudo isso, conforme ele, 
foi resolvido. Os próxi-
mos passos, para aliviar 
das despesas, frisa ele, é 
aumentar a receita. Para 
isso, esperam, entre outras 
coisas, finalizar o bloco 
cirúrgico para o início de 
procedimentos, pleitear o 
programa porta de entra-
da, leitos de retaguarda 
e avançar no projeto de 
saúde mental.

Durante o sábado, dia 28, 
os vera-cruzenses tiveram a 
oportunidade de participar 
de uma série de práticas 
alternativas, ofertadas no 
Posto de Saúde Central. As 
atividades fazem parte da 
segunda edição do Integra 
Vera Cruz, iniciativa que 
oferece práticas integrativas 
complementares à popula-
ção. Segundo a secretária de 
Saúde, Liseana Palma Flores, 
as práticas integrativas são 
alternativas que trabalham 
corpo, mente e espírito e têm 

o objetivo de serem com-
plementares ao tratamento 
de um problema de saúde. 
“Elas não vêm com o objetivo 
de trabalhar tecnologias de 
exames e medicamentos, mas 
sim, de cuidar de forma dife-
rente, carinhosa, humanizada 
e integral das pessoas. Hoje, 
não basta só disponibilizar 
exames e remédios, pois a 
medicina vai além disso”, 
afirma.

AS SESSÕES
Entre as práticas integra-

tivas ofertadas estiveram 

ginástica holística, biodan-
ça, florais, massagem com 
reiki e marmaterapia. José 
da Rosa, 70 anos, e Angela 
Maria da Silva, 65 anos, do 
bairro Boa Vista, aproveita-
ram a manhã de sábado para 
participar de uma sessão de 
reflexologia podal. De acordo 
com a terapeuta Dorivani de 
Oliveira Ramos, a técnica 
trabalha pontos nos pés que 
são reflexos em todo o corpo, 
já que representam as raízes 
do corpo e a criança interior 
de cada um. “Ao massagear 
um ponto do pé, estamos tra-
balhando um local do corpo, 
as costas, os ombros, e assim 
por diante”, explica. Para 
José e Angela, que sofrem 
com problemas nas costas, 
câimbras excessivas e tendi-
nites, a sessão foi prazerosa. 
“Me sinto relaxada e com 
menos dor, além de ser um 
momento muito gostoso”, 
frisou Angela.

MUDANÇA DE VIDA
Quem também já foi be-

neficiada pelas práticas inte-
grativas é Carina dos Santos 
Pereira, 32 anos. Por muito 
tempo, ela sofreu com ansie-
dade, síndrome do pânico 
e estava caindo em uma 
depressão. Mas desde que 
realizou a auriculoterapia - 
técnica que trabalha os pon-

tos de irrigação nas orelhas, 
que ao serem estimulados 
auxiliam o sistema nervoso 
no alívio de dores, depressão 
e até insônia - , na ESF do 
bairro Arco-Íris, seus proble-
mas diminuíram. “Fiz sete 
sessões e, hoje, me sinto uma 
nova pessoa. Quando iniciei a 
prática, até os remédios pude 
deixar de lado”, revela. 


