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UTIs da rede 
privada de saúde 
estão lotadas

EM BELÉM

DEMANDA – Sindesspa alega que todas as 17 unidades particulares de internação 
na região metropolitana estão operando com capacidade máxima há mais de dez dias

A 
falta de vagas em leitos 
clínicos e de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) na 
rede particular de saúde 

da Grande Belém está deixando 
pacientes com covid-19 e fami-
liares desesperados. Com com-
plicações respiratórias, o agente 
de trânsito Nelson Cardoso (50) 
precisou esperar cinco dias nu-
ma poltrona da operadora de 
plano de saúde Unimed Belém, 
na unidade do bairro de Batista 
Campos, até conseguir vaga em 
leito clínico no local.

Na noite do domingo (21), ele 
deu entrada e foi acomodado 
em uma tenda montada para os 
pacientes no estacionamento. 
Ao longo da semana, foi trans-
ferido algumas vezes para sa-
las de observação. Somente na 
tarde desta quinta-feira (25), foi 
levado para o leito.

Quem relatou foi a esposa, 
Iracilda Cardoso, que também 
testou positivo, mas está com 
um quadro mais leve e consegue 
ficar como acompanhante dele 
na internação. Antes da liberação 
do leito, ela enviou um vídeo à re-
portagem sobre a piora do mari-
do: “Na tenda improvisada, nem 
banheiro tem. Era uma luta sair 
com ele com oxigênio para achar 
um banheiro. Mesmo com medi-
cação, tava piorando deitado de 
forma errada na cadeira. Fiz um 
escândalo para tentar conseguir 
leito. Tem um monte de gente na 
mesma situação, sem leito. Tudo 
lotado”, relatou Iracilda.

“Tava tão desesperada, que 
pensei em pedir maca para as 
pessoas. Só tinha um aparelho 
de oxímetro para a emergência 
inteira quando ele chegou no 
domingo. Comprei um apare-

lho para ele para f icar obser-
vando a oxigenação. O negócio 
tá feio”, reclamou.

A reportagem questionou a 
Unimed Belém sobre os relatos 
de Iracilda. Em nota, a opera-
dora disse que “se solidariza 
com todas as famílias que pas-
sam por este momento difícil, 
de crescimento nos números 
da pandemia no país”.  Tam-
bém comentou que, na capital 
paraense, o f luxo de atendi-
mento aos pacientes com casos 
suspeitos e confirmados de co-
vid-19 aumentou e, consequen-
temente, a taxa de ocupação de 
leitos ficou sobrecarregada.

“Para suprir  essa deman -
da, nos últimos dias, mais de 
100 leitos foram estruturados, 
em diversos hospitais da rede 
prestadora, e um anexo está 
pronto na unidade Doca, além 
de mais dois em fase de cons-
trução nas unidades Batista 
Campos e BR. A Cooperativa 
Médica frisa que concentra es-
forços na busca por mais leitos 
aos beneficiários, mas, diante 
do cenário crítico da pande-
mia, a procura é maior do que 
a oferta, não só em Belém, mas 
em todo o Brasil”, detalhou.

“Além disso, para ajudar no 
suporte às unidades de pron-
to-atendimento, além da clíni-
ca ParqueMed, localizada na 
rodovia Augusto Montenegro, 
as clínicas Unigastro, no Uma-
rizal, e Unineuro, na Pedreira, 
passaram a atender, exclusiva-
mente, os clientes da Coopera-
tiva com os sintomas leves da 
doença, desde o último dia 12”, 
completou.

CAPACIDADE

De acordo com o Sindicato 
dos Estabelecimentos de Servi-

ços de Saúde do Estado do Pará 
(Sindesspa), todas as 17 unida-
des particulares de internação 
na Região Metropolitana de Be-
lém estão operando com capa-
cidade máxima há mais de dez 
dias. Na última semana, houve 
a expansão do número de lei-
tos de UTI, de 145 para 200. No 
entanto, todos estão ocupados 
e, segundo o sindicato, não há 
mais possibilidade de medidas 
de ampliação.

“ E m p r e s a s 
de oxigênio in-
f o r m a m  q u e 
n ã o  c o n s e -
g u e m  a b a s t e -
c e r  o  v o l u m e 
que precisa. Os 
d e p a r t a m e n -
tos  de compra 
não conseguem 
a c o m p a n h a r  a 
u t i l i z a ç ã o  d a s 
medicações pa-
r a  i n t u b a ç ã o . 
Contrat ar  mais 
equipe chegou 
n o  l i m i t e  h á 
mais de uma se-
mana.  A re cla -
mação é em to-
das as operadoras de plano de 
saúde”, explicou o presidente 
do Sindesspa, Breno Monteiro.

“Nunca, durante esse um 
ano de pandemia, a gente ti-
nha tido um número tão alto 
de internações, mesmo com 
as expansões. Mas os labora-
tórios associados ao sindicato 
sinalizam que está caindo o 
número de exames positivos, 
o que pode ref letir daqui a 
uma semana ou duas”, pon-
derou. “Mas não tem vagas 
nem em leito clínico nem em 
UTI. As pessoas ficam em pol-
trona, como a imprensa tem 
mostrado”, finalizou.

JOÃO THIAGO DIAS
DA REDAÇÃO

“Boa noite, quinta-feira, 
Brasília, 19h. Mais uma live. 
Vai ser bastante curta hoje, 
estou sem ninguém do meu 
lado aqui. Uma semana bas-
tante complicada. Muitas coi-
sas aconteceram, mas vamos 
lá”. Em meio ao agravamento 
da pandemia de covid-19 no 
Brasil e à pressão do Congres-
so para que demita o ministro 
Ernesto Araújo do comando 
do Itamaraty, foi com estas 
palavras que o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) abriu 
sua live, na noite de quinta-fei-
ra (25). Com informações do 
jornal A Folha de São Paulo.

Desta vez, na transmissão 
semanal, que costuma durar 
no mínimo uma hora e ter 
sempre ao menos um con-
vidado para interagir com o 
presidente, Bolsonaro teve 
a companhia apenas da in-
térprete de libras Elizângela 
Castelo Branco.

Nenhum dos dois usava 
máscara, apesar de Bolsonaro 
ter tossido sete vezes durante 
os 19 minutos e 18 segundos 
de transmissão por redes so-
ciais. O presidente costuma 
dizer que tem refluxo para 
justificar tosses.

A live também não contou 
com perguntas vindas de um 
programa de rádio simpático 
ao presidente e que também 
transmite a apresentação do 
chefe do Executivo. 

Na transmissão, Bolsonaro 
cometeu um ato falho e disse 

que o governo havia traba-
lhado contra a vacinação. 
“Nos preocupamos sim com 
as vidas e as medidas contra 
a vacina começaram a ser to-
madas lá atrás. Muita gente 
nega isso aí, é negacionista, 
vamos assim dizer”, afirmou.

Um pouco depois, foi aler-
tado do erro por um auxiliar. 
“Eu falei medidas contra a va-
cina? Então, vamos corrigir: 
não é contra a vacina, [é] con-
tra a covid[-19] aí.”

Apesar da reunião de con-
ciliação em torno do enfren-
tamento da pandemia com 
os demais Poderes e alguns 
governadores na quarta-fei-
ra (24), Bolsonaro insistiu em 
criticar medidas restritivas 
adotadas para conter a disse-
minação do vírus e defendeu 
o tratamento precoce, embo-
ra não tenha, desta vez, citado 
o nome de qualquer remédio. 
“A economia, se parar, a po-
litica de feche tudo radical, a 
gente não sabe onde vai parar 
o nosso Brasil”, disse.

Como já havia feito com 
apoiadores pela manhã, o 
presidente voltou a comentar 
decisão do governo alemão de 
cancelar uma paralisação rígi-
da do país durante a Semana 
Santa. O presidente, no entan-
to, mais uma vez, omitiu o 
motivo do recuo do governo 
alemão: o aviso sumário não 
dava tempo para o cancela-
mento de planos da popula-
ção, e por isso foi revisto.

Bolsonaro fala em ‘semana 
bastante complicada’ em live

‘Não é atraso, é a 
quantidade de vacinas’

Após criticar Luiz Henrique 
Mandetta, o primeiro dos seus 
quatro ministros da Saúde, 
Bolsonaro disse que quem ti-
ver sintomas de covid-19 deve 
procurar uma unidade básica 
de saúde ou um hospital. Foi 
aí que ele retomou sua campa-
nha pelo tratamento precoce, 
que não tem comprovação 
científica de efetividade. “Con-
verse com o médico para ver o 
que ele vai receitar para você. 
Não tem um medicamento 
certo para isso ainda de forma 
clara. Não existe medicamento 
para isso. Mas o médico tem al-
ternativas e pode salvar sua vi-
da com essas alternativas. En-
tão, o atendimento imediato é 
bem vindo e necessário. Se eu, 
porventura, for reinfectado, 
já tenho meu médico, já sei o 
que ele vai receitar para mim, 
o que me salvou lá atrás”, disse 
o presidente, que teve covid-19 
em julho de 2020.

Ao falar de vacinas, Bolso-
naro afirmou que o Brasil apli-
ca, em média, 500 mil doses 
por dia, mas que “falta melhor 
interlocução entre a ponta da 
linha, estados e municípios 

com o Ministério da Saúde pa-
ra que, cada vez mais, seja cor-
rigida, com mais velocidade, 
a quantidade de pessoas que 
são vacinadas”.

O presidente leu títulos de 
reportagens mostrando difi-
culdade de alguns países em 
conseguir imunizantes.

“Problemas, vários países 
têm. Não é uma exclusivida-
de do Brasil. Não é atraso, é 
a quantidade de vacinas. O 
mundo todo quer”, afirmou.

Bolsonaro passou por uma 
semana turbulenta. Além da 
escalada do número de mor-
tes por covid-19, o presidente 
passou a ser duramente co-
brado pelo Congresso a mu-
dar sua postura na pandemia 
e a demitir Ernesto Araújo. A 
situação do chanceler f icou 
insustentável após a formação 
de uma ampla coalizão para 
rifá-lo do governo, capitane-
ada pelas cúpulas do Legisla-
tivo e formada por militares, 
lideranças do agronegócio, 
parlamentares do centrão e 
grandes empresários. Com in-
formações do jornal A Folha 
de São Paulo.

Jair Bolsonaro, presidente da República: “Não 
é uma exclusividade do Brasil”.
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DPE acompanha escassez de leitos
A Defensoria Pública do Esta-

do do Pará, por meio do Núcleo 
de Defesa do Consumidor (Nude-
con), comunicou que vem acom-
panhando, de forma remota, os 
pedidos de urgência em relação 
à internação. Em relação à tutela 
coletiva, no dia 25 de fevereiro de 
2021, o Nudecon enviou ofício à 
Unimed Belém solicitando infor-
mações a respeito da atualização 
do Plano de Contingência para o 
Enfrentamento à pandemia.

“Diante a resposta, que não 
trouxe dados concretos em re-
lação ao incremento de leitos, 
foi enviado à Agência Nacional 
de Saúde (ANS) um ofício, no 
dia 24 de março, requisitando a 
adoção de providências urgen-
tes quanto à limitação de leitos 
para covid-19 na operadora de 
saúde Unimed Belém, em con-
junto com a Defensoria Pública 
da União e Ministério Público 
Federal”, pontuou a Defensoria.

No que se refere ao primei-
ro lockdown, ainda em 2020, a 
Defensoria Pública disse que 
fez atuações para outros pla-
nos, como Hapvida e Garantia 
de Saúde. 

“No entanto, como a maioria 
das demandas solicitadas são 
de clientes da Unimed Belém, 
nessa segunda onda da pande-
mia da covid-19, as atuações 
estão concentradas nessa ope-
radora de saúde”, concluiu.

Presidente anuncia envio de oxigênio

 A escassez de cilindros de oxigê-
nio em diversos Estados brasileiros 
foi comentada pelo presidente Jair 
Bolsonaro na live de quinta-feira, 
25. O presidente informou que, do 
dia 22 de março até hoje, o governo 

federal realiza uma operação para 
levar cilindros de oxigênio a diver-
sos locais do Brasil. Ele garantiu 
que, nos próximos dias, Rondônia 
receberá 400 cilindros; 240 serão 
enviados ao Acre; 160 ao Rio Gran-

de do Norte; 100 ao Ceará; e outros 
100 à Região Sul, sem especificar 
para quais Estados. Bolsonaro 
disse ainda que a Força Aérea  Bra-
sileira transportou 550 cilindros de 
Belém para Macapá.

  EXTRAS

Expansão
Na última 

semana, houve 
a expansão do nú-
mero de leitos de 
UTI, de 145 para 
200. Mas todos 
estão ocupados 
e sem possibili-

dade de medidas 
de ampliação.


