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SAÚDE

Dezenove ambulâncias do Samu estão
paradas em galpão
Veículos deveriam atender 103 municípios, mas aguardam
consolidação de consórcio desde 2015
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ALINE DINIZ

Dezenove ambulâncias

novas do Serviço de

Atendimento Móvel de

Urgência (Samu) estão

paradas em um galpão, às

margens da MG–424, em

São José da Lapa, na região

metropolitana de Belo

Horizontes. Os veículos

foram cedidos ao Estado em

novembro de 2015, nunca

Estacionadas. Ambulâncias estão do lado de fora de galpão às margens da MG–424; elas
foram compradas em novembro de 2015
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prestaram socorro a pacientes, e a previsão da Secretaria de Estado de

Saúde (SES) é que eles só comecem a rodar em outubro. Com custo

entre R$ 122.750 e R$ 150,6 mil, eles representaram gastos de pelo

menos R$ 2.861.400,00 aos cofres públicos e deveriam atender

moradores de 103 municípios.

A coordenadora de urgência e emergência da Secretaria de Estado de

Saúde (SES), Kelly Barros Fortini, explicou que as ambulâncias serão

usadas no processo de regionalização do Samu. Elas serão destinadas

à chamada Região Ampliada de Saúde Centro. O processo está

emperrado na etapa de adesão de municípios – 81 deles já

oficializaram a participação; falta agora a entrada de outros 22. Para

começar a funcionar, os gestores precisam aderir ao consórcio Aliança,

criado para gerir o serviço, e pagar uma contrapartida. Segundo Kelly

Fortini, com as eleições municipais e a troca de comando em várias

prefeituras, é preciso trazer os novos gestores para o projeto e ainda

“convencer” os prefeitos de cidades que já haviam aderido a

manterem o compromisso de participação. “Estamos no processo de

sensibilização desses novos gestores”, afirmou.

O uso das ambulâncias para outras finalidades que não o consórcio é

vetado, de acordo com o governo mineiro, pelo termo de doação

entre Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde. O

documento prevê, inclusive, sanções.

Consórcio. O secretário executivo do Consórcio Aliança, Cláudio

Roberto Prates, informou que o galpão onde as ambulâncias estão

guardadas está alugado por R$ 17 mil mensais. O local funciona como

um centro de logística, onde são estocados e remanejados

medicamentos, por exemplo.

Os equipamentos das 19 ambulâncias estão armazenados dentro do

galpão e serão, conforme o secretário, posicionados quando os

veículos forem utilizados. O consórcio é o responsável por realizar a

manutenção dos veículos – o valor gasto não foi informado. Sobre o

início da operação das ambulâncias, Cláudio Prates informou apenas

que essa questão é de responsabilidade dos entes públicos.

Outros. Em visita ao galpão, a reportagem encontrou ainda dois

micro-ônibus e um caminhão-baú. O secretário executivo informou

que os ônibus estão sendo usados para transportar pacientes entre

municípios. Já o caminhão é usado para distribuir medicamentos.

Tamanho. A Região Ampliada de Saúde Centro é composta por 103

municípios e tem 6.104.310 habitantes. A área dos municípios soma

56.812 km², segundo informações do Consórcio Aliança.

OUTROS CASOS

Santa Luzia. Em setembro de 2015, a reportagem encontrou 19

ambulâncias do Samu completamente equipadas em um pátio da

Prefeitura de Santa Luzia, na região metropolitana da capital. O

Ministério Público de Minas Gerais informou que apura possível

irregularidade na utilização de verbas federais repassadas para a

prefeitura do município. O Estado não soube informar se os veículos já

foram distribuídos.
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Sul de Minas. Em Passos e Varginha, outras 19 ambulâncias ficaram

paradas por três anos. Os veículos foram entregues em 2010 e até

2013 a operação não havia sido viabilizada.

81 idades serão atendidas pelas ambulâncias paradas. Veja quais

são:

1.Abaete

2.Araçai

3.Baldin

4.Barão de Cocais

5.Bela Vista de Minas

6.Belo Horizonte

7.Belo Vale

8.Betim

9.Biquinhas

10.Bom Jesus do Amparo

11.Brumadinho

12.Buenópolis

13.Cachoeira da Prata

14.Caetanópolis

15.Caeté

16.Capim Branco

17.Carmésia

18.Catas Altas

19.Cedro do Abaeté

20.Conceição do Mato Dentro

21.Confins

22.Contagem

23.Cordisburgo

24.Curvelo

25.Dores de Guanhães

26.Felixlândia

27.Ferros

28.Florestal

29.Fortuna de Minas

30.Funilândia

31.Guanhães

32.Ibirité

33.Inhaúma

34.Inimutaba

35.Itabira

36.Itabirito

37.Jaboticatubas

38.Jequitibá

39.João Monlevade

40.Lagoa Santa

41.Maravilhas

42.Mariana

43.Mário Campos

44.Materlândia

45.Mateus Leme

46.Matozinhos

47.Moeda
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48.Monjolos

49.Morro da Garça

50.Nova Lima

51.Nova União

52.Ouro Preto

53.Papagaios

54.Paraopeba

55.Pedro Leopoldo

56.Pequi

57.Pompéu

58.Presidente Juscelino

59.Prudente de Morais

60.Quartel Geral

61.Ribeirão das Neves

62.Rio Piracicaba

63.Rio Vermelho

64.Sabará

65.Sabinópolis

66.Santa Bárbara

67.Santa Luzia

68.Santana de Pirapama

69.Santana do Riacho

70.Santo Hipólito

71.São Domingos do Prata

72.São Gonçalo do Rio Abaixo

73.São José da Lapa

74.São Sebastião do Rio Preto

75.Sarzedo

76.Senhora do Porto

77.Sete Lagoas

78.Taquaraçu de Minas

79.Três Marias

80.Vespasiano

81.Virginópolis

Capacitação também é entrave a serviço

O Ministério da Saúde informou que além de oficializar a participação

dos municípios, Minas precisa capacitar os profissionais que vão atuar

no Samu da Região Ampliada de Saúde Centro. Esse treinamento,

segundo a pasta, ainda não ocorreu. O Estado, por sua vez, diz que já

treinou os trabalhadores. Não há detalhes, porém, de como, quando

ou quantos profissionais foram treinados.

O órgão federal confirma a doação de apenas 15 ambulâncias para a

ampliação e a regionalização da frota do Samu – o consórcio

responsável fala em 19. O custo para a compra dos veículos foi de R$

2,2 milhões, segundo a União.

Demora. Professora de gestão da saúde da UFMG, Marília Alves

salienta que a lentidão em ações do governo acontece por causa das

várias instâncias pelas quais devem passar decisões. “A gestão pública

é diferente da iniciativa privada, é preciso atender diversas normas”.
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COMENTÁRIOS (4)

O que achou deste artigo?

antonio
sabata

de 2015 a 2017 serao gastos de aluguel 612 mil reais,o dono do
aluguel deve está rindo a toa.
Responder - 1 - 0 - 1 hora atrás

Marcio
Diniz

AGUARDANDO QUE APODREÇAM ?
Responder - 0 - 0 - 3 horas atrás

Alberto E depois dizem que os EPPGGs são a solução para o problema
de eficiência do Estado..kkkk
Responder - 0 - 0 - 4 horas atrás

Carlos
Braga

O Brasil do absurdo, do descaso, da corrupção, da impunidade
etc.
Responder - 2 - 0 - 5 horas atrás
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