GRUPO SANTA JOANA FECHA PARCERIA INÉDITA COM UNIVERSIDADE DE
STANFORD
A parceria visa reduzir os riscos de lesões cerebrais e sequelas neurológicas nos
recém-nascidos do Brasil e EUA
O Grupo Santa Joana – um dos maiores centros de referência do país nos cuidados
com a saúde integral da mulher e do neonato – acaba de fechar uma parceria inédita
com a Universidade de Stanford (Califórnia, EUA) – uma das Instituições mais
prestigiadas do mundo – com o objetivo de realizar pesquisas científicas, promover
discussões de casos clínicos e compartilhar conhecimento acerca dos avanços na
área da neonatologia, especificamente sobre a prevenção de lesões cerebrais e
sequelas neurológicas.
O objetivo das Instituições consiste em aperfeiçoar a atuação da UTI Neonatal
Neurológica – conceito inovador desenvolvido em Stanford e implantado de forma
inédita no Brasil pelo Hospital e Maternidade Santa Joana. Essa UTI especializada é
um dos maiores avanços dos últimos tempos e trata de recém-nascidos que são
acometidos com crises convulsivas, mal epiléptico, prematuridade extrema,
microcefalia, malformações do sistema nervoso central, hemorragia intracraniana,
cardiopatias, erro inato do metabolismo e, principalmente, asfixia perinatal – que
apresenta a incidência de 2 a 6 bebês a cada 1.000 nascidos vivos, sendo que, no
Brasil, estima-se o nascimento de cerca de 15mil bebês com essa patologia ao ano.
A parceria também proporcionará intercâmbio entre profissionais das duas
Instituições e, no mês de novembro, o coordenador da UTI Neonatal Neurológica do
Hospital e Maternidade Santa Joana, Dr. Gabriel Variane, esteve na Universidade de
Stanford. “Em outra ocasião também recebemos os médicos de Stanford na
maternidade e a ideia é que, futuramente, eles passem uma nova temporada aqui
para a trocarmos experiências e protocolos. Isso funciona como uma relação ganhaganha, em que tanto médicos e pacientes brasileiros quanto os americanos serão
beneficiados’’, adianta o especialista.
As equipes do Santa Joana e Stanford também realizam, mensalmente,
videoconferências para compartilhamento de dados e experiências, além de estarem
em contato para análise em tempo real de casos da UTI Neurológica. ‘’Essa parceria
exclusiva é a prova de que estamos no caminho certo para encarar um dos maiores
desafios atuais da neonatologia e, com isso, queremos auxiliar na redução da
mortalidade e proporcionar uma qualidade de vida livre de sequelas para essas
crianças”, finaliza Dr. Gabriel Variane.

