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Caos na saúde 

Cerca de 5 mil pacientes em Betim aguardam por cirurgia  

Conforme denúncia, maioria espera por procedimentos ortopédicos, 
de hérnia e de retirada de vesícula e de útero  

 

Mesmo sentido fortes dores no ombro, Maria Conceição espera há um ano 

por uma cirurgia 

Lisley Alvarenga 

Quando saiu de casa no dia 30 de abril de 2015 para fazer caminhada com 
o marido, a aposentada Maria Conceição de Souza, 69, não imaginava 
que a partir daquele dia começaria um dos maiores martírios da sua vida. 
Após sofrer uma queda, ela rompeu a clavícula e o ligamento do ombro 
direito. Nos 11 dias em que esteve internada no Hospital Regional, foi 
parar no bloco cirúrgico duas vezes sem, contudo, fazer o procedimento. 
Agora, mais de um ano depois de receber alta, continua aguardando na 
fila de espera da rede de saúde pública de Betim para fazer a cirurgia. 

“Me sinto abandonada pelas autoridades e triste com esse descaso. No 
Regional, fiquei duas vezes por 12 horas em jejum, mas, no bloco, os 



médicos disseram que não podiam me operar porque tinham outros 
pacientes com prioridade. Agora, um ano depois, meu ombro não 
melhorou. Não consigo levantar o braço, arrumar nada em casa nem tomar 
banho direito. Vivo com essa tipoia no braço. Graças as Deus, minhas 
filhas me ajudam, mas minha esperança é fazer a cirurgia e melhorar”, 
disse a aposentada que também entrou com uma denúncia no Ministério 
Público de Betim. “Infelizmente, lá também eles não fazem nada”, 
desabafou a aposentada. 

O drama vivido por Maria Conceição é partilhado por milhares de cidadãos 
que dependem dos sistema de saúde pública de Betim. Segundo denúncia 
feita por servidores da saúde a O Tempo Betim, cerca de 5.000 pessoas 
estão hoje na fila de espera para fazer uma cirurgia eletiva na cidade. A 
grande maioria dos procedimentos, ainda conforme o trabalhador, é de 
operações ortopédicas,  de hérnia, de retirada de vesícula e útero. 

  

Mutirão cancelado 

A situação é tão grave que, segundo um médico do Hospital Regional, 
recentemente, um mutirão de cirurgias para tentar reduzir essa fila de 
espera foi cancelado por falta de recursos. “Há vários meses, eles estavam 
organizando um mutirão de esterilização  em 400 mulheres. Na hora de 
colocar em pratica, não foi possível. Além de não ter dinheiro para pagar 
hora extra para os médicos, a prefeitura disse não ter como contratar mais 
técnicos em enfermagem comprar os insumos e materiais cirúrgicos”, 
contou o médico. 

O especialista afirmou ainda que até as cirurgias de urgência e 
emergências estão sendo prejudicadas por causa da falta de estrutura. “O 
bloco cirúrgico do hospital tem cinco salas. Há dias em que três delas 
estão bloqueadas com pacientes pós-operados, porque não há leitos 
dentro do hospital para encaminhá-los. Isso é uma bola de neve que não 
sabemos onde vai parar. Está muito difícil trabalhar. Todo o dia é um 
problema diferente e, os problemas se repetem”, lamentou o médico. 

Enquanto o caos na saúde cresce, na outra ponta é a população carente 
que sofre com esse descontrole administrativo. É o caso do pensionista 
Osvaldo da Cunha, 45, que há mais de um ano aguarda por uma cirurgia 
de retirada de pedra na vesícula. 

“Não consigo tomar nada que tenho refluxo. A partir das 17h, não posso 
comer porque passo muito mal a noite. De sete meses para cá, perdi 15 
quilos. Não tenho vida social. Até hoje aguardo ligação do hospital para 
marcarem a cirurgia”, contou o morador. 



Para piorar, Cunha também aguarda há anos para fazer uma cirurgia no 
joelho direito. “Sofri um acidente em 2010. Fiz duas cirurgias no joelho e 
coloquei pinos que precisam ser retirados. O problema é que também não 
consigo marcar a operação para esse problema. Estou sentindo muitas 
dores. Tem dia que não consigo andar. Isso está afetando minha bacia e 
o  joelho da minha outra perna. Fico revoltado. Penso que o SUS é um 
patrimônio do povo, não do governo. Enquanto sofremos, nosso dinheiro 
vai para o ralo”, criticou Cunha. 

Posicionamento 

Questionada sobre a demanda reprimida de 5.000 cirurgias eletivas em 
Betim, a prefeitura não se posicionou. 

Sobre o caso de Maria Conceição, a prefeitura disse que irá agendar uma 
nova avaliação da paciente. Já sobre o caso de Osvaldo da Cunha, 
informou que a cirurgia de vesícula do paciente será agendada segundo 
avaliação de risco dos pacientes eletivos e declarou que irá encaminhá-lo 
para uma unidade do SUS que faça cirurgia de joelho. 

 


