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De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, o número de cirurgias eletivas realizadas em Belo

Horizonte caiu de 39.540, em 2015, para 33.715 em 2016; o motivo, segundo o órgão, foi a perda

de recursos causada pela crise econômica

Mais de 50 mil pacientes estão na fila de espera por uma cirurgia na capital mineira

Flávio Tavares /

CONTANDO OS DIAS – Ao lado do marido, Cristiane Regina aguarda por uma cirurgia para retirar um caroço que

está crescendo no útero e causando muita dor

Conviver com a espera por atendimento médico é um drama para milhares de pacientes que dependem do SUS na capital mineira. O problema não é novo, mas também não está perto de ser resolvido, apesar da sinalização
do prefeito Alexandre Kalil de que o município receberá investimentos em saúde em 2017. Hoje, a fila de espera para cirurgias eletivas é de 50.935 pessoas, segundo dados do Conselho Municipal de Saúde. Para atender
todos os pacientes que demandam ou não procedimentos operatórios, porém, a cidade dispõe de apenas 6.106 leitos pelo SUS, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Quem conta os dias por uma cirurgia garante que a rotina é de sofrimento. É o caso de Cristiane Regina dos Santos, moradora de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, que aguardou três meses para operar o útero no
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, no Barreiro, na capital. Ao lado do marido, ela relata que a morosidade no atendimento acaba potencializando a enfermidade do paciente. 

“Passei por uma cesária há 12 anos, mas de um tempo para cá foi detectado esse caroço que vem crescendo e doendo
muito. Acredito que por uma série de mal-entendidos não fui internada com a devida urgência”.

A faxineira Odete Ferreira também experimentou o gosto amargo da espera por um leito para o marido, Marcelino Oliveira.
Ela relata que chegou a ficar dez dias na UPA do Barreiro, aguardando a liberação de uma vaga para o companheiro em
um hospital.
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LOTADAS – UPAs da capital mineira sofrem com o aumento na quantidade de atendimentos

"Ele mal consegue andar atualmente. O problema com o álcool deixou sequelas sérias e, desde 2009, temos essa rotina difícil de sempre ter que esperar. A situação fica pior ainda quando ele tem convulsões. Ele cai no chão e
sempre se machuca”, lamenta.

Consultas

Conseguir uma consulta com um médico especialista também não é fácil. Hoje, as maiores esperas são para os atendimentos de ortopedia, otorrinolaringologia, ginecologia e cirurgia infantil, segundo informações da Secretaria
Municipal de Saúde. A pasta não informou quantos pacientes aguardam em cada uma das filas, mas nas unidades de pronto-atendimento da capital é possível encontrar usuários insatisfeitos com a espera.

É o caso de Maria Teixeira Mateus, que há 90 dias aguarda ser chamada para uma consulta com um ortopedista. Na UPA do Barreiro, ela relata que acaba tendo que viver à base de remédios, uma vez que as dores nas costas
não cessam e não há previsão para a liberação do atendimento. 

“Tenho vários outros problemas de saúde, então sempre venho à UPA para algum retorno médico. Tenho 63 anos e é cada vez mais complicado conviver com a demora”, lamenta. 

Link: http://hoje.vc/ypkm
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RECLAMAÇÃO – Odete espera na UPA Barreiro o atendimento para o marido, Marcelino Oliveira

Gerenciamento

De acordo com a PBH, a Central de Internação é a responsável por toda dinâmica de encaminhamento de doentes para as vagas e leitos nos hospitais que atendem pelo SUS na cidade. Hoje, o setor realizada cerca de 20 mil
internações por mês, sendo que metade corresponde a pacientes do interior.[/TEXTO]
A prefeitura não informou o tempo médio de espera, mas afirmou que cada caso é avaliado por um médico e encaminhado para o hospital, priorizando a gravidade e o tipo de leito mais adequado. 

Por meio de nota, a PBH destacou que “as UPAs da capital apresentam uma taxa de resolutividade de 96,5%, o que significa que apenas 3,5% dos casos não são resolvidos na própria unidade”.

Perda de leitos é reflexo da redução no orçamento público

Mesmo com a expressiva fila de espera e a restrição de leitos do SUS, o número de cirurgias de todas as naturezas realizadas na Grande BH diminuiu de 2015 para 2016. Levantamentos da Federação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas) apontam que a quantidade de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) caiu de 194.648 para 191.141 no período. Um corte de 3.507 autorizações. 

Para o presidente da Associação dos Hospitais de Minas Gerais, Castinaldo Bastos, a redução é um reflexo direto dos impactos econômicos vividos pelo país desde 2013 na saúde pública. 

Ele afirma que o orçamento nacional da área não acompanha, nem de longe, o crescimento populacional e a inflação do setor nos últimos anos. 

“Em 2017 o orçamento geral no país foi de R$ 115 bilhões, sendo que, há 12 anos era de R$ 80 bilhões. No mesmo período, o custo de tudo nos hospitais aumentou muito mais. Esse drama da falta de leitos só poderá ser
corrigido no momento em que houver uma alocação maior de recursos para o SUS. Hoje, o valor é totalmente aquém do que as instituições necessitam”, critica Bastos.

Repasses

Por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que “têm sido crescentes e regulares os repasses de recursos para o Estado de Minas Gerais para procedimentos, como cirurgias eletivas”.

Segundo a pasta, em três anos (2014 e 2016) o limite do financiamento repassado para Minas teve um acréscimo de 12,05%, passando de R$ 827,7 milhões para R$ 927,4 milhões. “Além desse valor, em 2016 foram
repassados pelo governo federal, para o Fundo e Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) o total de R$ 104,2 milhões”.
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HÁ TRÊS MESES – Maria Mateus aguarda ser chamada para uma consulta com ortopedista

Avanço

Em Belo Horizonte, a expectativa de melhoria do cenário veio com o anúncio, por parte do prefeito Alexandre Kalil, de que o funcionamento pleno do Hospital do Barreiro foi autorizado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros.

A obra custou aos cofres públicos R$ 285 milhões e foi inaugurada em dezembro de 2015. Porém, até o momento, só 20% da estrutura de ponta está em pleno funcionamento.

“A União injeta cerca de R$ 1,2 milhão por mês no hospital atualmente. A Prefeitura de BH arca com aproximadamente R$ 8 milhões. Para colocarmos para funcionar 100% da estrutura, precisamos de um montante de pelo
menos R$ 25 milhões mensais”, explica Flávio Duffles, diretor-executivo da unidade do Barreiro. 

"Corujão da Saúde"

Para driblar a crise financeira e diminuir a fila para cirurgias eletivas, uma das ideias da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é colocar em prática o “Corujão da Saúde”, iniciativa em que os pacientes são operados na
madrugada. O projeto é similar ao implantado pelo prefeito João Dória (PSDB) em São Paulo.
A informação foi divulgada pelo Hoje em Dia em entrevista exclusiva realizada com o secretário municipal de Saúde, Jackson Pinto, em 20 de fevereiro. 

Segundo Pinto, a PBH já está em diálogo com hospitais que atendem 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para que essas instituições possam suprir a demanda. O Hospital Ciências Médicas, por exemplo, é uma das

unidades que podem passar a fazer atendimentos noturnos.

O secretário afirmou, ainda, que a estimativa atual da administração municipal é a de que 29 mil pessoas esperam por cirurgias eletivas na capital mineira. Para isso, um recadastramento dos pacientes já estaria sendo

realizado.
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