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Hospital Regional do Vale do Paraíba
festeja um ano sem fila para cirurgias
Comparando-se o mês 
de abril com o mesmo
período de 2004 
houve aumento de 30%
em internações cirúrgicas,
enquanto os exames
laboratoriais 
ampliaram 210%

E ste mês, o Hospital Regional do
Vale do Paraíba, em Taubaté, com-
pleta um ano de atendimento e

comemora os resultados obtidos com a
nova gestão. A Secretaria da Saúde admi-
nistra a instituição e designou a
Sociedade Assistencial Bandeirantes
como gestora. Em alguns casos, como na
realização de exames laboratoriais, houve
aumento de até 210%. A unidade foi a
primeira do Estado a zerar a fila de espe-
ra por operações não urgentes.
Comparando-se abril deste ano com o
mesmo período do ano passado, último
mês da gestão da Irmandade Santa Isabel
de Clínicas, verificou-se aumento de
30% em cirurgias: 391 no mês passado
contra 294 em 2004. No mesmo perío-
do, os exames laboratoriais ampliaram
210%, passando de 20.819 para 64.684.

Confrontando-se os dois períodos, o
hospital aumentou o número de exames
realizados mensalmente: densitometrias –
136 para 149; tomografias – 294 para
631; e ultra-sonografias – 150 para 393.
Angioplastias e mamografias, que não

Marco para a saúde

do Vale do Paraíba
O hospital é terciário, especiali-

zado no atendimento de alta com-
plexidade. Há dois meses funciona
24 horas, todos os dias da semana, o
serviço de hemodinâmica. A assistên-
cia evita enfartos. Em 30 dias, garan-
te a diretora, será entregue o com-
plexo de oncologia clínica e cirúrgi-
ca, dotado de equipamentos de
radioterapia e quimioterapia, que já
existiam no hospital, entretanto, o
espaço físico está sendo reformado e
ampliado. Dispõe de 198 leitos de
UTI, 54 dos quais destinadas aos
pacientes do SUS. Outros 22 (para
conveniados) estão prontos, no 6º
andar, e devem ser inaugurados em
breve. No andar seguinte, mais 22
estão em reforma. "Há um ano,
quando iniciamos a administração,
havia apenas oito leitos de UTI fun-
cionando, hoje temos 31. O atendi-
mento cirúrgico é eminente do hos-
pital", destaca Aldinéia. O secretário
da Saúde, Luiz Roberto Barradas
Barata, disse que o Hospital Regional
pode ser considerado um marco
para a Saúde do Vale do Paraíba: "A
cada mês tem ampliado o atendi-
mento à população, auxiliando os
moradores da região"

eram oferecidas, agora, estão à disposição
da população. A média mensal de pacien-
tes internados passou de 2.096 para
3.858. A unidade está apta a atender os
moradores dos 27 municípios do Vale do
Paraíba. No mínimo, 60% dos atendidos
são do SUS. Os demais, particulares e con-
vênios. "Rendemos 30% mais que um
hospital totalmente estadualizado. O

governo e a população estão muito satis-
feitos", avalia a diretora-técnica e clínica
do Hospital Regional do Vale do Paraíba,
Aldineia Martins, ao destacar a importân-
cia da parceria da secretaria com a
Sociedade Assistencial Bandeirantes.

Viviane Gomes

Da Agência Imprensa Oficia

Investimento de quase R$ 40 milhões na unidade
O antigo Hospital Santa Isabel

de Clínicas (Hosic) foi interditado em
abril do ano passado por falta de
medicamentos e equipamentos des-
cartáveis. Muitos leitos e dependên-
cias estavam em péssimas condições.
Encanamentos e fios elétricos preci-
savam ser trocados. A Unidade de
Terapia Intensiva encontrava-se
desativada e as cirurgias suspensas.
Funcionava apenas o atendimento
ambulatorial. O Hospital Regional
Vale do Paraíba foi estadualizado
em maio de 2004. A Secretaria da

Saúde investiu R$ 20,8 milhões na
desapropriação do Hosic. Em 2004,
destinou outros R$ 16 milhões para
equipar e ampliar a unidade. 

Agora, os funcionários traba-
lham uniformizados. Equipe de
segurança garante a organização do
local. Há, ainda, serviço de atendi-
mento ao usuário composto por dois
assistentes sociais. Pacientes são
atendidos em diversas especialida-
des de cirurgia como neurologia,
oncologia, traumato-ortopedia,
geral, nefrologia, urologia, gineco-

logia e cardiologia. Na clínica, usuá-
rios dispõem do serviço de infectolo-
gistas, oncologistas, clínicos gerais,
hematologistas e nefrologistas.

Fiscalização rigorosa – O hospital
tem equipamento de tomografia
computadorizada, mas é necessária
a aquisição de mais um. O aparelho
custa mais de US$ 500 mil. A secre-
taria mantém uma equipe acompa-
nhando rigorosamente a gestão da
Sociedade Assistencial Bandeirantes,
que envia planilhas de receitas e

despesas. A coordenadora da
Central de Regulação, Egle Luiz
Lopes Sandini, conta que os médicos
estão mais próximos. "Decidimos
juntos os casos que devem ser aten-
didos prioritariamente no Hospital
Regional. Nós, da secretaria, temos
o conhecimento médico e técnico,
mas não conhecemos as pessoas
como os profissionais que os atende-
ram". A Central de Regulação, entre
outras atividades, é responsável pela
autorização prévia para a realização
de exames.

Saúde leva Projeto Jovens Acolhedores para interior e litoral
A Secretaria da Saúde está ampliando

o Projeto Jovens Acolhedores, criado em
agosto de 2004. Agora, além da capital e
da Grande São Paulo, o programa será
instituído em hospitais estaduais do inte-
rior e litoral do Estado. Santos, Sorocaba,
Mirandópolis, Assis, Promissão e
Presidente Prudente serão as cidades con-
templadas. Cerca de 600 estudantes de
faculdades cadastradas serão seleciona-
dos e capacitados para humanizar o aten-
dimento de 35 unidades de saúde da rede
estadual. As universidades que quiserem
participar podem inscrever-se até o dia 27
deste mês. As instituições precisam mani-
festar o interesse por escrito e encaminhar
o pedido para a sede da secretaria.

Cada aluno receberá bolsa de R$

350,00 da Saúde. As
faculdades se res-
ponsabilizam a com-
plementar os valores
das mensalidades
escolares. O contra-
to é de um ano e os
participantes devem
estar cursando do
primeiro ao penúlti-
mo ano de qualquer
curso universitário.
"O Projeto Jovens
Acolhedores é um
sucesso. Agora é
hora de ampliá-lo
para outras regiões.
Além de atendi-

mento médico qualificado, o paciente
precisa de atenção e carinho. Nesta
hora entram os estudantes", afirmou
Luiz Roberto Barradas Barata, secretá-
rio da Saúde.

Os Jovens Acolhedores realizam o pri-
meiro atendimento às pessoas que pro-
curam os hospitais. São treinados para
amparar os doentes e seus acompanhan-
tes, prestando o primeiro contato, o-
rientando-os e confortando-os. O ende-
reço para o cadastro das universidades é
Avenida Doutor Enéas Carvalho de
Aguiar, 188 – 5º andar – Cerqueira César
– CEP 05403-000 – SP/capital.

Da Assessoria de Imprensa

da Secretaria da Saúde

Inscrições para vestibular da Unesp
do meio de ano vão até 3 de junho
Exame de seleção será realizado de 3 a 5 de julho e universidade oferece 705 vagas em 17 opções de cursos

Oestudante interessado em partici-
par no Vestibular Unesp do meio
de ano  tem prazo até o dia 3 de

junho para se inscrever. A universidade
oferece 705 vagas em 17 opções de cur-
sos. O manual do candidato custa R$ 10
e a taxa de inscrição, R$ 85. As provas
serão realizadas em três dias consecutivos
(3 a 5 de julho) e a lista de aprovados será
publicada no dia 26 de julho.

A relação de cursos está disponível no
site da Vunesp, assim como o endereço
de todos os postos de recebimento das
fichas. Para se inscrever, o candidato
deverá apresentar RG original e entregar
sua ficha preenchida e assinada, com a
taxa paga em qualquer agência bancária
e com o cartão do candidato (parte des-
tacável inferior da ficha) autenticado pela
agência bancária. Se optar pela inscrição
eletrônica (Internet), o solicitante deverá
enviar os laudos e as informações.

O candidato portador de deficiência
ou que necessite de condições especiais
para fazer as provas deverá entregar
junto com a ficha de inscrição um laudo
emitido por especialista, que descreva,
com precisão, a natureza, o tipo e o grau
da deficiência, assim como as condições
necessárias para a realização das provas.

No primeiro dia, a avaliação é de
conhecimentos gerais. O candidato deve-
rá responder 84 testes de múltipla esco-
lha. No segundo dia, o exame é de
conhecimentos específicos com 25 ques-
tões discursivas, de acordo com área do
curso que almeja (exatas, humanas ou
biológicas). No final, prova de língua por-
tuguesa com redação e dez questões dis-
cursivas.

Isenção da taxa – A Vunesp oferece isen-
ção do pagamento do manual do candi-

dato e da taxa de inscrição para o estu-
dante que preencha três requisitos simul-
taneamente: tenha concluído o ensino
médio em instituição particular com con-
cessão de bolsa de estudo integral, ou
que tenha cursado a Educação de Jovens
e Adultos (EJA); ter renda familiar igual

ou inferior a R$ 390 por pessoa; seja
morador do Estado de São Paulo ou este-
ja vinculado a um cursinho comunitário
ou escola pública do Estado.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO

Contatos com a Vunesp:
site www.vunesp.com.br
ou Disque Vunesp:
tel. (11) 3874-6300

Inscrição para exame de transferência 
da USP começa no dia 13 de junho

Locais de inscrição

Bauru: Faculdade de Odontologia
de Bauru (FOB/USP) – Alameda
Octávio Pinheiro Brizola, 9-75.

Piracicaba: Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP) – Anfiteatro da Enge-
nharia – Av. Pádua Dias, 11.

Pirassununga: Prédio Central do
Câmpus – Av. Duque de Caxias –
Norte, 225.

Ribeirão Preto: Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto
(Forp/USP) – Av. do Café, s/nº
(entrada do câmpus).

São Carlos: Escola de Engenharia
de São Carlos – Av. do Trabalhador
São Carlense, 400.

São Paulo: Instituto de Matemática
e Estatística (IME/USP) – Rua do
Matão, 1010 – Cidade Universitária.

SERVIÇO

O edital, programas e calendários da
Fuvest, além da relação de locais de
venda do kit de transferência, estão no
site www.fuvest.br, no link Transferência.

De 13 a 18 de junho estarão abertas
inscrições para o exame de transferência
2006 da Universidade de São Paulo (USP).
O processo seletivo é organizado pela
Fuvest e destina-se ao preenchimento de
500 vagas, sendo 45 na área de biológi-
cas, 416 na de exatas e 39 na de huma-
nas. Podem se inscrever estudantes de
cursos superiores do Brasil e do exterior,
exceto graduandos de cursos seqüenciais.

As inscrições deverão ser efetivadas de
segunda a sexta-feira, das 11 às 17 horas.
No dia 18, sábado, os postos da região
metropolitana de São Paulo e os câmpus da
USP do interior funcionarão apenas das 9 às
15 horas. A taxa de inscrição, de R$ 80,00,
deverá ser paga nas agências credenciadas
do Banespa de 13 a 17 de junho.

Estudantes universitários com matrí-
cula trancada na faculdade poderão par-
ticipar do processo, desde que regulari-
zem a situação no primeiro semestre de
2006 caso aprovados no exame.

Haverá de duas etapas. No dia 31 de
julho, domingo, haverá prova de pré-seleção

aplicada pela Fuvest a todos os candida-
tos inscritos. Os selecionados nessa etapa
continuarão o processo nas diversas uni-
dades da USP, segundo datas e regras
divulgadas nos editais, que estão disponí-
veis nas respectivas seções de alunos.

Mais 108 vagas – Todos os inscritos
farão provas de língua portuguesa e
de língua inglesa. Além dessas, os
candidatos da área de humanas terão
questões de cultura contemporânea;
os de biológicas responderão a per-
guntas de genética e bioquímica, e os
da área de exatas terão testes de físi-
ca e matemática. O exame de pré-
seleção terá 80 questões.

Serão classificados para a segunda
etapa três candidatos por vaga, com
exceção dos cursos de artes cênicas,
artes plásticas, música e curso supe-
rior do audiovisual, oferecidos pela
Escola de Comunicação e Artes (ECA),
que terão oito candidatos por vaga
disponível. A Fuvest recomenda aos

interessados que, antes de pagar a taxa,
consultem o edital no site da instituição.

No total, as escolas da USP oferecem
608 vagas para transferência. Entretanto,
algumas das instituições farão seus pró-
prios concursos, para o preenchimento de
108 vagas, sem a interferência da Fuvest.
É o caso da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas de São Paulo
(somente para os cursos de ciências
sociais, história e geografia) e dos institu-
tos de física e de química de São Carlos.

Esta é a sexta vez que a Fuvest reali-
za o exame de transferência. No ano
passado, 2.490 candidatos disputaram
612 vagas.
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Um ano depois, Hospital Regional do Vale do Paraíba amplia e melhora atendimento
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Programa Jovens Acolhedores ganha mais abrangência

Vestibular Unesp 2005: candidatos têm prazo até 3 de junho para se inscrever
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