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Prefeitura inicia mutirão de cirurgias ortopédicas  

Ação, que prevê atender mais de 150 pacientes de sexta (17) até maio, objetiva 

reduzir a fila de espera para esses procedimentos de urgência 

 

 

 

 

 
Eldison Santos está há 40 dias internado no hospital; operação no pé deve ocorrer nesta 

sexta 
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Internado no Hospital Regional há 40 dias, o motorista Eldison Santos, 39, aguarda com 

ansiedade para fazer uma cirurgia no pé esquerdo. No início de janeiro, ele sofreu um 

acidente de motocicleta no bairro Icaivera e foi, no mesmo dia, submetido a um 

procedimento de urgência na unidade hospitalar. Agora, para recuperar completamente 

os movimentos do pé, Santos terá que passar por uma nova cirurgia que, segundo ele, 

ainda teria que ser agendada. A boa notícia, contudo, veio nesta semana, após a 

Secretaria Municipal de Saúde anunciar que vai iniciar, nesta sexta-feira (17),  um 

mutirão de cirurgias ortopédicas de urgência no município. 



“Não aguento mais fica internado aqui. Mal acreditei quando fui informado de que irão 

realizar o mutirão. Estou preocupado com a minha situação financeira. Tenho esposa e 

dois filhos. Preciso sair daqui, para me recuperar rápido e voltar a trabalhar”, desabafou 

Eldison Santos. 

O mutirão de cirurgias ortopédicas terá a duração de cerca de 90 dias. O objetivo, 

conforme a Secretaria de Saúde, é reduzir a fila de espera que existe hoje para pacientes 

ortopédicos de urgência. De acordo com pasta, existem atualmente cerca de 50 

pacientes internados aguardando por cirurgia no hospital  e mais de cem esperando em 

casa pelo agendamento do procedimento. 

“Na gestão anterior, as cirurgias foram se acumulando e, para esvaziar o hospital e dar 

uma sensação de resolutividade do serviço, a administração dava alta administrativa 

para os pacientes e informava a eles que ligariam para marcar a cirurgia, o que não 

ocorria no tempo previsto. Isso acabou gerando um passivo de cerca de cem pacientes, 

que foi herdado pela atual gestão”, explicou o secretário de Saúde, Guilherme Carvalho. 

Etapas 

O mutirão ortopédico funcionará em duas etapas. A primeira terá duração de 30 dias. 

Serão priorizados os pacientes ortopédicos que estão internados no Regional. Depois, 

serão mais 60 dias para operar os mais de cem usuários que haviam sido internados e 

receberam alta administrativa na gestão anterior. 

“Há casos de pacientes internados há mais de 40 dias. Queremos dar dignidade a essas 

pessoas, que estão aguardando há tempo por um procedimento e, muitas vezes, têm o 

estado de saúde agravado por causa dessa demora e de estarem expostos a infecção 

hospitalar desnecessária. Ao diminuir a fila de espera, reduzimos a média de 

permanência na unidade, aumentamos a rotatividade das internações, e ampliamos o 

acesso ao hospital, sem gerar aumento do quadro de recursos humanos e do número de 

leitos”, disse Carvalho. “Também queremos mostrar que a equipe do hospital é 

resolutiva, o que eles precisam é de ter condições de trabalho”, acrescentou. 

Estrutura 

O mutirão de cirurgias ortopédicas de urgência tem previsão de ser concluído  em maio 

deste ano. 

Os procedimentos, que serão realizados às sextas e aos sábados, vão ser divididos em 

subespecialidades, como cirurgias de fêmur, quadril, perna, braço, pé, ombro, dentre 

outros. 

Para realizar os procedimentos, serão disponibilizadas duas salas de bloco cirúrgico e 

um leito de retaguarda para pacientes ortopédicos de risco. Além disso, quatro 

ortopedistas  serão escalados para realizar a ação. 

“Nossa expectativa é fazer uma gestão de leitos com eficiência para dar assistência de 

qualidade e segurança aos pacientes de trauma do hospital. Mostrando a produtividade 

dos profissionais e dando a ele condições para trabalharem, visamos diminuir a margem 

de tempo de internação dos pacientes ortopédicos no hospital”, salientou a diretora do 

Regional, Patrícia Evangelista Pereira. 



Atualmente, cada paciente ortopédico que dá entrada no Hospital Regional e precisa 

passar por uma cirurgia fica em torno de 22 dias internado na unidade. Depois do fim do 

mutirão, a Secretaria de Saúde espera reduzir o tempo de internação para, no máximo, 

sete dias. 

 


