SANTA CASA
Ø HISTÓRIA
• A Irmandade da Santa Casa de Vinhedo, fundada em 1966, é um hospital
filantrópico, de acolhimento e referência as baixa e média complexidades, com
atendimento à cidade de Vinhedo e demais cidades próximas, da DRS VII –
Campinas – SES – SP, que compreende as cidades que compõem o Colegiado
Gestor Regional Campinas: Vinhedo, Valinhos, Campinas, Indaiatuba, Sumaré entre
outras, somando uma população acima de 1.000.000 de habitantes.

SANTA CASA

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

Ressonância Magnética

Sala de Espera

SANTA CASA
Ø DADOS
• A Santa Casa de Vinhedo realiza cerca de 95.000 atendimentos/ano, nas
especialidades de: Pronto Socorro Adulto e Infantil; Ginecologia/Obstetrícia;
Pediatria; Ortopedia; Cirurgia Geral; Clínica Médica; Nefrologia, Neurologia, Urologia
e Cardiologia.
• Atualmente possui 94 leitos comuns e 18 leitos de UTI, distribuídos entre
maternidade, pediatria, clinica médica e cirúrgica. Realiza em média 50 partos
mensais, 450 cirurgias mensais e 6.000 atendimentos mensais de pronto socorro
adulto e infantil, entre outros.
• Possui convênio com o SUS através da Prefeitura Municipal de Vinhedo, que tem
gestão plena.
• Oferece Pronto Socorro Geral Adulto/Infantil e Ginecológico 24 horas, com
atendimento de urgência e emergência, atende o resgate para baixa e média
complexidade, recebe os casos atendidos pelas UPAs de Vinhedo e a demanda
espontânea.
• Possui exames laboratoriais de radiologia, tomografia, ultrassom, raio X e
eletrocardiograma.

VISÃO CIRUGICA
Ø ÁREA(S) DE ENFOQUE
• Prevenção e Tratamento de Doenças
Ø METAS
• O projeto fará a aquisição de equipamento cirúrgico para ser usado em
procedimentos de elevada complexidade na Santa Casa de Vinhedo, permitindo
um melhor atendimento ao usuário e trazendo recursos para a entidade.
Ø OBJETIVO
• O projeto Visão Cirugica de subsídio global é a aquisição de microscópio cirúrgico,
sendo este o primeiro do gênero na unidade beneficiada, melhorando a qualidade
das cirurgias realizadas em situações normais e de emergência, seja do SUS,
conveniados ou particulares da Santa Casa de Vinhedo.
• Atualmente deixam de ser realizadas, por falta do equipamento,
procedimentos como: microcirurgia de tumor medular, microcirurgia para
tumor intra craniano, microcirurgia para aneurisma da circulação posterior
menor, microcirurgia para ressecção multilobar, entre outros.

VISÃO CIRUGICA
• Com a aquisição do equipamento, a Santa Casa de Vinhedo pode passar a realizar
determinados procedimentos cirúrgicos que atualmente não podem ser
realizados pela inexistência do equipamento, fazendo com que os pacientes
nesta situação sejam encaminhados para hospitais da região (Campinas, Jundiaí,
Itatiba, entre outros) mediante análise do CROSS - Central de Regulação de
Ofertas de Serviços de Saúde. No caso dos pacientes do SUS, a situação é mais
grave, pois dependem de vagas em outros locais, sendo que as vagas podem
estar na própria Santa Casa de Vinhedo.

VISÃO CIRUGICA
Ø BENEFICIOS
• Com a aquisição do equipamento, a Santa Casa de Vinhedo pode passar a
realizar determinados procedimentos cirúrgicos que atualmente não
podem ser realizados pela inexistência do equipamento, garantindo assim o
beneficio dos cidadãos.
• Serão beneficiados com a aquisição do equipamento os
cidadãos da cidade de Vinhedo e cidades próximas.
- Vinhedo com mais de 75.000 pessoas
- Valinhos com cerca de 150.000 pessoas
- Louveira com cerca de 45.000 pessoas
• O projeto ainda trará benefícios financeiros a entidade beneficiada pois com a
aquisição do equipamento, procedimentos que hoje não são realizados passam a
ser possíveis e assim a entidade receberá recursos de particulares, convênios e do
SUS pelos procedimentos realizados, melhorando a saúde financeira da entidade e
permitindo a sustentabilidade do projeto.

VISÃO CIRUGICA
• Estima-se que o valor recebido pela entidade com o uso do equipamento é 3
vezes maior do que sem o uso do mesmo. Para realização de um único
procedimento (discectomia lombar nível 1 código SUS 04.08.03.038-0) estima-se
uma entrada de recursos na ordem aproximada de R$ 134.000,00.
Ø NECESSIDADE QUE SERÃO SANADAS PELO
PROJETO
• Esse equipamento irá permitir que procedimentos cirúrgicos que hoje não são
realizados, possam passar a ser feitos, ampliando a escopo de intervenções do
hospital e melhorando as suas possibilidades de atendimento, saneando assim,
uma lacuna que existe hoje no atendimento ao usuário. Haverá ainda uma
melhora financeira da entidade com a obtenção de novos recursos.

VISÃO CIRUGICA
Ø PARTICIPAÇÃO DOS ROTARIANOS
• Os rotarianos vêm atuando junto a administração da Santa Casa de
Vinhedo, inclusive na função de provedor, inaugurando e ampliando a UTI
com equipamentos, implantando a brinquedoteca, reformando quartos,
doando mobiliários para uso, entre outras ações.
• Quanto ao projeto que aqui se detalha, os rotarianos participarão
diretamente tanto da implementação quanto no acompanhamento dos
equipamentos, realizando auditorias junto a entidade.
Ø ORÇAMENTO

