
Saúde 

Mutirão de cirurgias fica só na promessa por falta de dinheiro  

Parceria entre prefeitura e hospitais foi anunciada em janeiro, mas 53 mil pessoas 

aguardam na fila 

 
Descartado. Pelo menos por hora, planos para fazer mutirão estão suspensos; hospitais 

alegam que não há dinheiro para implantação 
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A força-tarefa prometida para reduzir a fila de cirurgias eletivas (agendadas) em Belo 

Horizonte não foi colocada em prática por falta de recursos. A medida começou a ser 

articulada pela prefeitura no início do ano com ao menos três hospitais – Santa Casa, 

São Francisco e Universitário Ciências Médicas –, conforme O TEMPO mostrou na 

época. Mas, quatro meses depois, todos os envolvidos informaram que ainda aguardam 

verba para ampliar a oferta do serviço. Enquanto isso, 53 mil pessoas estão cadastradas 

para passar por algum tipo de intervenção na capital. 

Dessas, 24 mil estão em processo pré-operatório (realização de exames) ou aguardam 

agendamento da unidade hospitalar. Outras 29 mil não têm qualquer perspectiva de 

quando conseguirão realizar o procedimento – o número é o mesmo de janeiro. 

A meta do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, era aumentar em 

2.000 o número de cirurgias eletivas por mês na capital – de 2.810 para 4.810 – e acabar 

com a fila atual em dois anos. Para isso, a prefeitura estava articulando com três 



hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a viabilização de recursos. 

Não há informações sobre valores. 

O dinheiro viria, segundo a prefeitura, da política de redução de gastos da atual gestão. 

Só a proposta de corte de cargos comissionados, prevista na reforma administrativa em 

tramitação na Câmara Municipal, deve trazer uma economia anual de R$ 30 milhões. 

Agora, a secretaria informou, em nota, que a parceria está em fase de pactuação e que a 

prefeitura está analisando a forma de custeio. 

Mas a tentativa de parceria ocorre em um dos momentos de maior crise da saúde, 

inclusive da Santa Casa de Belo Horizonte, maior de Minas e o terceiro em número de 

internações pelo SUS. Dos 1.086 leitos, menos de 500 estão operando. “Esse é um 

projeto para quando a situação do hospital for equalizada. Agora precisamos voltar a ter 

mais leitos. Por enquanto, só damos conta de atender o dia a dia, as urgências e 

emergências”, afirmou o provedor da instituição, Saulo Coelho. O déficit mensal do 

hospital é de R$ 4 milhões. 

Riscos. Sem uma solução, pacientes chegam a esperar por mais de três anos por uma 

cirurgia, como é o caso da auxiliar de serviços Maria José da Cruz, 39, que em janeiro 

foi entrevistada e até hoje continua na fila. Ela precisa retirar varizes que lhe causam 

muita dor e gastos com tratamento paliativo. “As pernas queimam muito”, relatou. 

A demora faz agravar o quadro clínico de muitos pacientes e sobrecarrega pronto-

atendimentos, o que, além de colocar vidas em risco, encarece os custos dos serviços 

para o poder público. “Quanto maior a gravidade, mais caro o procedimento. Uma 

cirurgia eletiva geralmente não exige vaga em Centro de Terapia Intensiva (CTI), 

enquanto a emergência, sim”, relatou o provedor da Santa Casa. 

 

Fila de espera 

53 mil pacientes estão cadastrados para passar por cirurgia eletiva em hospitais de Belo 

Horizonte. 

24 mil deles estão em processo pré-operatório ou aguardando agendamento da unidade 

hospitalar. 

29 mil pessoas da fila não têm qualquer perspectiva de data para a realização do 

procedimento cirúrgico. 

20,6 mil cadastrados são moradores da região metropolitana ou do interior de Minas 

que aguardam vaga na capital. 

 

Saiba mais 

Feluma. O Hospital Universitário Ciências Médicas informou que “não foi possível dar 

seguimento na parceria, visto que a Prefeitura de BH está em busca de recursos para 

viabilizar esses atendimentos”. 



São Francisco. O outro possível parceiro informou que também depende de verbas para 

ampliar o número de cirurgias – no local há uma média de 220 procedimentos por mês. 

Custeio. Os hospitais e a prefeitura não informaram de onde viria o dinheiro nem 

quanto custaria a ação. Segundo as instituições, não é possível mensurar o valor de cada 

procedimento visto que isso depende de uma série de fatores, como tipo de cirurgia e 

medicamentos. 

Prioridade. A prefeitura informou que a fila é dinâmica e que uma equipe de médicos 

avalia e prioriza os casos mais graves, com base em dados técnicos. 

 

Fila impacta interior de MG 

A fila de cirurgias eletivas que não anda em Belo Horizonte tem impactos em outros 

municípios, já que, dos 53 mil pacientes à espera, 20,6 mil (39%) são da região 

metropolitana e interior. 

A atendente Juliana de Paula Melgaço, 34, moradora de Três Marias, na região Central, 

aguarda há um ano e meio para retirar a vesícula. “A cirurgia terá que ser feira aqui 

mesmo”, disse.   

Corujão da Saúde 

São Paulo aproveita horário ocioso 

Na cidade de São Paulo, uma das principais promessas de campanha do atual prefeito, 

João Doria (PSDB), era zerar a fila de exames, que chegava a ter 485,3 mil pessoas. 

Três meses após iniciar sua gestão, ele anunciou o cumprimento de 99,6% da meta, 

conquistada por meio do Corujão da Saúde, em que hospitais e clínicas das redes 

pública, particular e filantrópica ampliam o serviço em horários alternativos, conforme a 

ociosidade de cada local. 

Agora, Doria promete implantar o Corujão da Cirurgia, nos mesmos moldes dos 

exames, para priorizar casos que envolvam baixa e média complexidade. O Executivo 

está fazendo um levantamento dos pacientes. 

Análise. Em Belo Horizonte, a prefeitura não comentou as iniciativas nem informou se 

há algum estudo para colocar o modelo em prática. Segundo especialistas, essa seria 

uma boa alternativa para reduzir filas de vários serviços, como cirurgias, exames e 

hemodiálise. 

Em reportagem no site da Prefeitura de São Paulo, Doria diz que não há milagre para a 

ação. “Não tem a busca por recursos extraordinários. Nós identificamos o problema, 

montamos um grupo de trabalho e fizemos os convênios”, disse. 

A expectativa inicial era investir R$ 17 milhões no programa de exames. Em abril, data 

do último balanço, a prefeitura informou que deveria aplicar R$ 9 milhões, mas somente 



ao término do programa será possível saber o montante exato. Dos 485,3 mil exames na 

fila em janeiro, 1.706 (0,35%) ainda não haviam sido realizados no início de abril, mas 

já estavam agendados. (LC) 

 


