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ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS



FINALIDADE 
Prestar suporte adequado aos

pacientes que necessitam de

intervenções cirúrgicas de urgência

/ emergência, cirurgias eletivas e

parto cesareano  no centro

cirúrgico da Santa Casa de Lins,

com o uso de novas tecnologias e

de equipamentos mais adequados e

modernos, que permitam maior

segurança e assistência ao

paciente cirúrgico. 

 

"A Santa Casa de Lins é
uma gigante do SUS, que
presta atendimento de
qualidade e humanizado" 

 FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO

Realização de corte e coagulação dos

tecidos mediante a aplicação de

corrente elétrica de alta frequência

(MHz), que produz um aquecimento

local instantâneo e controlado. 

OBJETIVOS
 OBJETIVO GERAL

Acolhimento adequado nos

procedimentos cirúrgicos a pacientes 

 advindos da microrregião de Lins, com

aproximadamente 200 mil habitantes,

dos 8 (oito) municípios que compõem o 

 colegiado, bem como os atendidos

através da Central de Regulação de

Vagas do Estado - CROSS.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Adequação técnica e necessária dos

equipamentos do Centro Cirúrgico para

assistência aos pacientes cirúrgicos,

promovendo a eletrodissecação /

eletrocoagulação de vasos sanguíneo no

intra operatório.

Em 2020, mesmo na pandemia, realizou
2700 internações cirúrgicas, representando
6948 pacientes-dia e no primeiro semestre
2021, foram 628 procedimentos cirúrgicos,
o que compreende 1430 pacientes-dia, com
previsão de aumento doravante em virtude
da retomada das cirurgias eletivas.  



JUSTIFICATIVA
 O Centro Cirúrgico da Santa Casa de Lins

presta um trabalho relevante no

atendimento regional a pacientes que

necessitam de intervenções cirúrgicas.

Com capacidade de atendimento

simultâneo para 04 (quatro) pacientes no

Centro Cirúrgico, realiza em média 250
(duzentos e cinquenta) procedimentos

cirúrgicos mensais, sendo referência no

atendimento através da Central de

Regulação de Vagas do Estado - CROSS, 

Ocorre que  este serviço demanda de

Aparelho de Bisturi Elétrico, com

tecnologia moderna para um tratamento

adequado e seguro ao paciente cirúrgico. 

Atualmente encontra-se com o

equipamento bastante obsoleto, de

difícil  e custosa assistências técnica.

É premente adequar e modernizar para a

realização de cirurgias e incisões rápidas

e precisas, evitando a pressão

demasiada sobre os tecidos,

favorecendo a remoção dos

hipertróficos,  minorando riscos à vida do

paciente e favorecendo a sua alta.

 

INVESTIMENTO
 03 (TRÊS) UNIDADES 

Em torno de R$ 25 mil cada, totalizando

R$75 mil reais.
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