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FINALIDADE 
Prestar suporte adequado aos

pacientes que necessitam de

anestesia geral/ventilação mecânica

e monitorização no centro cirúrgico

da Santa Casa de Lins, através de

equipamentos mais adequados e

modernos, dotados de tecnologias

que permitam maior segurança e

monitoramento na assistência ao

paciente.

 

 OBJETIVOS
 OBJETIVO GERAL

Realização segura e adequada dos

procedimentos cirúrgicos em pacientes,

estes advindos da microrregião de Lins,

com aproximadamente 200 mil

habitantes, dos 8 (oito) municípios que

compõe o nosso 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 e recuperação dos

pacientes, em especial recém-nascidos,

obesos e outros, que necessitam de

ventilação mecânica de forma mais

singular, promovendo melhor prognóstico

e menos riscos de dano ventilatório, além

de um método de monitorização mais

eficaz.

 

 



JUSTIFICATIVA
O Centro Cirúrgico da Santa Casa de Lins presta um

trabalho importante 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 procedimentos cirúrgicos mensais. É referência no

atendimento através da Central de Regulação de Vagas

do Estado - CROSS, no entanto este serviço demanda

tecnologias avançadas e complexas para um

tratamento adequado ao paciente. 

Temos que os equipamentos, com o decorrer do tempo,

sofreram a obsolescência natural, ficando inoperantes

para a realização de determinados procedimentos com

maior segurança e precisão. Ademais, com surgimento

de novas tecnologias, a manutenção preventiva e

corretiva dos que a Instituição dispõe, torna-se

onerosa e dificultosa. Na atual situação, os

profissionais encontram-se também impossibilitados

da realização de cirurgias em recém-nascidos devido a

incapacidade dos atuais carrinhos de anestesia, desta

forma os pacientes estão sendo encaminhados para o

centro de referência que muitas vezes não possui

disponibilidade de vagas.

 . 

Em relação a aquisição do monitor BIS, o mesmo irá
monitorizar o nível de consciência dos pacientes

submetidos à anestesia ou sedação, reduzindo o uso

indiscriminado de anestésicos, além da impossibilidade

de danos ao pacientes caso haja despertar do mesmo

durante o procedimento cirúrgico e característica de

eletroencefalograma (EEG).

 

Aquisição de maleta de via aérea difícil contendo

videolaringoscópio para melhor visualização das

estruturas, agilizando o processo de intubação e

minimizando lesões aos pacientes, visto que 5 a 15%

da população apresenta via aérea difícil

impossibilitando a intubação. Embora a incidência não

seja alta, determinados procedimentos associados a

uma via aérea difícil pode colocar em risco a vida do

paciente, evoluindo com óbito caso não haja êxito na

intubação que precisa ser realizada em questão de

segundos. Portanto possibilita um procedimento mais

rápido, ideal em situações de VAD, auxiliando em

emergências e diminuindo o número de tentativas

ineficientes nos procedimentos de intubação. 
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