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Falta de anestesistas suspende
cirurgias em hospital da prefeitura
LUCILENE OLIVEIRA
DO "AGORA"

29/10/2016  02h00

Pacientes com fraturas internados no Hospital
Municipal do Tatuapé, zona leste, administrado pela
gestão Fernando Haddad (PT), não conseguem
passar por cirurgias ortopédicas por causa da
suspensão dos serviços de anestesistas. A espera por
operação chega a 22 dias.

No dia 17, a empresa terceirizada responsável pela
contratação de anestesistas para oito hospitais
municipais, a Tamp Serviços Médicos Hospitalares, interrompeu parte dos
serviços. Ela afirma que a prefeitura atrasou pagamentos e, por isso, só está
atendendo urgências.

A reportagem apurou que nesta sexta-feira (28) 33 pacientes estavam
internados no setor de ortopedia do hospital do Tatuapé à espera cirurgia.
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Fachada do Hospital Tatuapé, na zona leste; local tem falta de anestesistas

São pessoas como o autônomo Alex Costa do Carmo, 28, que fraturou o
cotovelo esquerdo no dia 7. Ele colocou um fixador externo, que deveria ter
sido retirado uma semana depois, o que não ocorreu.

"Por duas vezes fiquei em jejum por mais de 12 horas, pois existia a
expectativa de ser transferido para ser operado em outro hospital, mas
apareceu um paciente mais grave e a prioridade é desses casos."

Sem anestesistas, a alternativa dos médicos do Tatuapé é solicitar vagas em
hospitais filantrópicos como o Hospital Nossa Senhora do Pari e a Santa Casa
de São Paulo, ambos na região central, onde os pacientes podem ser operados.

"Nós temos que priorizar os casos graves e as vagas liberadas nessas unidades
são apenas para esses casos. Vez ou outra a gente consegue encaixar alguém
da ortopedia", disse um médico.

O estudante Higor Rodrigues Ramos, 18, rompeu o tendão da mão direita há
duas semanas e foi orientado pela equipe médica a ir para casa e só retornar
após a retomada dos serviços de anestesia.

"Não aceitei. Ninguém me garante se vou conseguir um leito depois", afirmou.

TRAUMA

Não são apenas os pacientes do setor de ortopedia que não conseguem vaga
no centro cirúrgico.

O aposentado Divino Beija Flor, 65, está desde a semana passada à espera de
transferência para ser submetido a uma cirurgia neurológica.

O paciente bateu a cabeça após uma queda, no dia 11, e deu entrada no
Hospital do Tatuapé com um coágulo.

"Ele ficou nove dias no setor de traumas para estabilizar o caso. Era para ele
ser operado logo em seguida", diz a filha, Luciane Beija Flor, 34. Ela conta que
o pai terá de ser transferido porque o hospital não é referência para o
procedimento.

PREFEITURA

A Secretaria Municipal da Saúde, da gestão Haddad, diz que os pagamentos à
Tamp estão em dia e que na quarta-feira notificou a empresa por
descumprimento de contrato.

Ainda segundo a prefeitura, a Tamp tem cinco dias úteis para retomar o
serviço, contados a partir de quinta-feira (27), sob pena de multa e rescisão do
contrato.
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saúde

O Homem Mais Inteligente Anatomia De Um Desastre

A gestão diz estudar responsabilizar a empresa criminalmente caso haja
consequências médicas graves.

A Tamp diz que a prefeitura ainda está em débito. "Enquanto não houver a
quitação total da dívida, a empresa continuará exercendo o seu direito de
suspender os serviços", diz.

Sobre o paciente Divino, a prefeitura diz que não há indicação cirúrgica
imediata.

HIPERTROFIA

O ortopedista e médico do esporte Fellipe Savioli, do Hospital Santa Catarina,
diz que a demora na realização de uma cirurgia ortopédica pode causar a
doença da fratura, que é o aparecimento de uma osteoporose, pois o osso
perde massa.

"O paciente também pode ter uma hipotrofia muscular (falta de uso do
músculo) e para reabilitar é complicado."

O médico afirma ainda que nos casos em que a fratura ocorre nos membros
inferiores, o risco de agravamento no quadro são bem maiores.

"Como ele precisa ficar deitado e não há movimentação, o sangue pode
coagular e causar uma trombose. É comum o aparecimento de escaras na pele
devido à pressão", disse. Savioli afirmou também que podem surgir calos no
osso após três semanas da fratura. 
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