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Santa Casa 

Aparelho estraga e pacientes ficam sem radioterapia  

Há três meses, pessoas com câncer precisam ser encaminhadas para outros hospitais 
da capital 

 
Desassistência. Acelerador linear, para radioterapia, está sem funcionar há três meses 
na Santa Casa 
PUBLICADO EM 02/09/16 - 03h00  
Ana Paula Pedrosa 

Há três meses, os pacientes com câncer da Santa Casa de Belo Horizonte que precisam 
de radioterapia têm que procurar outro hospital, porque o acelerador linear, 
equipamento que faz o procedimento, está quebrado e não tem data para voltar a 
funcionar. A Santa Casa informa apenas que “técnicos especializados estão 
trabalhando desde então na solução do problema”. 

Os pacientes estão sendo encaminhados para os hospitais da Baleia, Luxemburgo e São 
Francisco. A situação é pior para as crianças de até 3 anos (e outros casos específicos) 
que precisam de realizar o procedimento sob efeito de anestesia. Somente a Santa 
Casa realiza a radioterapia com a sedação na capital pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). A anestesia é recomendada porque é necessário que o paciente fique imóvel. 



A Secretaria Municipal de Saúde informou, em nota, que o Baleia também é 
credenciado para realizar a sedação das crianças, mas fontes da área médica garantem 
que, na prática, o procedimento só é feito na Santa Casa. A anestesia para a 
radioterapia não é coberta pelo SUS e quem paga é o hospital. 

Desde junho, as crianças que precisam ser sedadas para realizar o procedimento ou 
têm o tratamento interrompido ou são encaminhadas a hospitais de outros Estados. 
De acordo com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, no período, 432 pessoas 
estavam em tratamento que envolve radioterapia pelo SUS na capital e apenas três 
precisaram de anestesia. 

Fontes da área médica afirmam que a demanda pequena não é justificativa para não 
realizar o procedimento na cidade. 

Demanda. A Secretaria Municipal de Saúde da capital diz que a demanda da Santa Casa 
foi absorvida por outros hospitais, que ampliaram o horário de funcionamento ou 
estão atendendo nos fins de semana. A administração municipal também está 
negociando com hospitais particulares que têm dívidas com o município para que eles 
arquem com a realização de tratamentos.  

Pessoas ligadas ao setor dizem que a demora entre o encaminhamento e o início do 
tratamento demora mais de 30 dias. A prefeitura afirma que a legislação estipula prazo 
de 60 dias. 

Duração 

Tratamento. Dependendo do tipo de tumor, o paciente precisa de até 35 sessões de 
radioterapia. O procedimento é realizado em dias consecutivos, de segunda a sexta-
feira. 

Nova máquina custa cerca de R$ 3,6 milhões 

A Santa Casa não informou o valor estimado para o reparo do acelerador linear. Uma 
máquina nova custa cerca de R$ 3,6 milhões, tendo como referência uma licitação 
feita pelo Ministério da Saúde em 2013 para a compra de 80 unidades. Na época, a 
pasta pagou cerca de R$ 1,5 milhão em cada, mas informou que obteve o desconto 
pela grande quantidade.  

Ontem, o ministério informou que, para que a Santa Casa receba um novo acelerador, 
é necessário que o pedido venha do município e atenda alguns requisitos. (APP) 

 


