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Em junho, o Serviço de Atendimen-
to à Rede de Escolarização Hospitalar
(SAREH) completou 10 anos de atua-
ção no Hospital Universitário.

O serviço objetiva prestar atendi-
mento educacional aos alunos impossi-
bilitados de frequentar a escola em ra-
zão de situação de internamento hospi-
talar ou tratamento, permitindo a eles a
continuidade do processo de
escolarização, a inserção e reinserção
em seu ambiente escolar após a
hospitalização.

Só em 2016 foram atendidos 2814
crianças, adolescentes e adultos in-
ternados, matriculados nas séries ini-
ciais (Fundamental I e II), Ensino
Médio e Educação Especial. “Para a
efetiva realização do programa, o
Serviço conta com a parceria da Se-
cretaria de Estado da Educação
(SEED), Secretaria Municipal de Edu-
cação de Londrina e apoio técnico da
Divisão de Serviço Social do HU”,

CTQ inova no tratamento a queimados
A nova técnica com matriz dérmica bovina é aplicada em paciente de

Ivaiporã, vítima de queimadura por descarga elétrica
ISABELLA CAVALHEIRO*

O Centro de Tratamento de Queima-
dos (CTQ) do HU realizou, no dia 13 de
junho, procedimento com uma técnica
inovadora de cirurgia plástica com a
introdução de matriz dérmica bovina de
um tempo, isso é, que pode ser usada
tanto para enxerto como para implante.

O procedimento consiste em implan-
tar uma matriz dérmica de origem bovi-
na que tem como base o colágeno bovi-
no. Essa matriz vem dos Estados Uni-
dos, é fixada e em seguida recebe um
segmento de pele muito fino do próprio
paciente. Com o tempo, uma nova derme
é formada e essa matriz bovina é descar-
tada pelo próprio organismo.

A cirurgia foi liderada pelo cirurgião
plástico Dilmar Leonardi, docente da
Universidade Federal de Santa Catarina
e ex-presidente da Associação Brasilei- ra de Queimadura (ABQ). O procedi-

mento servirá de orientação para outros
cirurgiões plástico do Centro. “No que
se refere ao uso de matrizes dérmicos, o
doutor Dilmar, é um dos mais experien-
tes no país”, comenta o médico chefe do
CTQ, Reinaldo Kuwahara.

Kuwahara afirma que, por ser uma
estrutura acelular, essa matriz não corre
o risco de sofrer rejeição pelo organismo
do paciente. Segundo ele, essa matriz é
mais cara que outros – cerca de 50 reais
o cm² -, porém com um tempo de
internação menor, o custo-benefício é
melhor. “Muitos pacientes internados

aqui são de fora, esse procedimento tem
um tempo de internação menor, o que
também facilita para eles”.

O pintor de Ivaiporã, Jhonata Silva
Vieira Ricken, de 31 anos, foi o primei-
ro paciente a receber a nova técnica. Ele
sofreu queimaduras de terceiro grau
durante o trabalho em janeiro. Ricken
conta que o cabo do rolo de pintar que
ele segurava chegou muito perto de um
fio, mas por ser de alta tensão, levou o
choque instantaneamente. Foi somente
em maio, quando conseguiu um leito no
CTQ do HU que finalmente começou o
tratamento correto. “O hospital local

onde fui encaminhado não fez os trata-
mentos específicos para queimadura, o
que piorou a minha situação”, conta.

Com a técnica inovadora, Jhonata se
sente melhor a cada dia. “Antes, não
conseguia levantar a cabeça. Para cami-
nhar, tinha que ficar olhando para o chão.
Agora posso olhar para cima”, comenta.

Pelo SUS o uso da matriz dérmica
bovina é apenas para sequelas. Porém,
Kuwahara diz que o CTQ pretende im-
plantar a técnica também em casos agu-
dos, assim que o paciente com queima-
dura mais grave chega ao hospital.

Ainda sobre o procedimento, o chefe
médico do CTQ explica a diferença en-
tre o uso do enxerto humano para a
matriz bovina. “No enxerto humano, o
processo de cicatrização se dá de forma
desorganizada, e esteticamente não é
bonito. A cicatrização com a matriz bo-
vina acontece de forma melhor”.

Cirurgião Dilmar Laonardi fez a cirurgia piloto com o novo material,
que vai servir de orientação a demais cirurgiões

Escolarização Hospitalar no HU completa dez anos

Professores vão aos leitos para dar continuidade à escolarização enquanto
alunos estão internados

explica a assistente social Renicler
Oliveira de Assis, interlocutora do
HU junto ao projeto.

A equipe pedagógica que atende no
HU conta com uma pedagoga e três
professores da rede estadual de ensino
e uma professora da rede municipal. O
atendimento se dá de segunda a sexta
feira, das 13h às 17h, nos leitos das
enfermarias onde os alunos estão inter-
nados. “A escolarização hospitalar con-
tribui para a humanização da assistên-
cia, favorece o acesso ao direito à edu-
cação, mesmo frente à diversidade, e
assegura a manutenção dos vínculos
escolares e de aspectos saudáveis do
usuário”, ressalta Renicler.

Para ela, o desafio de educar dentro
do hospital exige que a equipe desen-
volva escuta pedagógica, prestando
atendimento individualizado, sempre
respeitando o limite da possibilidade
do aluno. “Cada dia significa um desa-
fio, com horários diferenciados, situa-

ções inesperadas e tempos diversos,
tanto para o aluno quanto para o pro-
fessor. É desta forma que a equipe do
SAREH vem atuando no HU ao longo

dos anos, em consonância com objeti-
vos institucionais, prestando um aten-
dimento pedagógico de qualidade alia-
do ao tratamento de saúde”, finaliza.

Reinaldo Kuwahara, chefe médico do
CTQ: “Cirurgia cara, mas com
custo-benefício melhor”

Matriz dérmica bovina inovadora;
maioria dos hospitais da Europa ainda

usa versão anterior
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