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Covid-19: Prefeitura de Juiz de Fora diz que 30 pacientes do município já foram transferidos para h
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Por Amanda Andrade, G1 Zona da Mata Com mais de 500 pacientes hospitalizados pela Covid-19 e cinco
hospitais atingindo a taxa de 100% de ocupação de UTIs na terça-feira (16), Juiz de Fora mostra sinais de colapso na
rede hospitalar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, neste pico da pandemia, entre 1º e 16 de março, 30
pacientes foram transferidos para hospitais da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Deste total, dois morreram. A
real possibilidade de esgotamentos de leitos de UTI nos próximos dias em todo o estado fez o Governo de Minas
colocar todos os 853 municípios na Onda Roxa - fase mais restritiva do "Minas Consciente", com "toque de recolher" e
funcionamento apenas dos serviços essenciais por pelo menos 15 dias. Também nesta semana, o governo estadual
pediu ajuda ao Ministério da Saúde para que não falte oxigênio no estado. Em nota, o Estado adiantou que
&ldquo;as empresas fornecedoras de oxigênio estão fazendo uma reestruturação logística para atender a alta
demanda&rdquo;. O G1 mostra a situação dos leitos em Juiz de Fora e nas cidades próximas e o que tem sido feito
para o município não entrar em colapso. Transferências Entre o período de 1º de março e 16 de março, 30
pacientes com Covid-19 foram transferidos para outros hospitais da Zona da Mata e Campo das Vertentes para
tratamento da doença. O município que recebeu mais pacientes juiz-foranos foi Rio Pomba. Cidades que receberam
pacientes de Juiz de Fora com Covid-19 nos últimos 15 dias
Cidade
Nº de
pacientes
Rio Pomba
8
Santos Dumont
6
Leopoldina
3
Ubá
3
Muriaé
3
Cataguases
3
Visconde do Rio Branco
2
Carangola
1
São João del Rei
1
Fonte: Prefeitura de Juiz
de Fora Em fevereiro, Rio Pomba recebeu 10 novos leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital São
Vicente de Paulo e foi incluída como referência em UTI para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na
macrorregião Sudeste. Ao G1, a Prefeitura de Juiz de Fora explicou que o acompanhamento desses pacientes e a
decisão de transferência é feita pela Central de Regulação do SUS e, por isso, não sabe informar o estado de saúde
destas pessoas.
Dois pacientes que foram transferidos morreram neste período, mas a idade e sexo deles não foi
divulgada. Cinco hospitais com 100% de ocupação de UTIs Segundo o Painel Gerencial da Prefeitura, Juiz de
Fora tinha, até terça-feira (16), 337 leitos de UTI e 1.723 leitos de enfermaria. Esse número é referente a unidades
hospitalares para adultos, na rede pública e privada, contando os leitos exclusivos para Covid-19 e os destinados para
tratamento de outras doenças. Deste total, 121 leitos de UTI são direcionados exclusivamente para pacientes com
coronavírus pelo SUS. Nesta semana, a cidade passou a contar com 10 novas unidades na rede pública
instaladas no Hospital Monte Sinai e recebeu financiamento do Ministério da Saúde para a manutenção de 10
leitos na Santa Casa de Misericórdia e oito no Hospital Universitário, por mais 90 dias. Mas, mesmo com a criação dos
novos leitos e com as medidas de isolamento impostas pelo Governo de Minas, cinco hospitais atingiram 100% de
ocupação de UTIs na terça(16). São quatro públicos e um privado: Hospital Universitário, com os 13 leitos ocupados
por pacientes com Covid-19; Hospital João Penido, com 20 pacientes em tratamento da doença; Hospital da Unimed,
com 16 leitos ocupados pela Covid-19 e o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), com 20 pacientes na
UTI em tratamento contra a Covid-19. O Hospital João Felício, que também registra 100% de ocupação, não recebe
pacientes com Covid-19 e todos os leitos estão ocupados com pacientes em tratamento por outras doenças. Mais
leitos A Prefeitura afirmou, nesta semana, que avalia a abertura de novos leitos em outras unidades hospitalares, mas
que depende da regularização de trâmites burocráticos, da aquisição de equipamentos utilizados em UTIs e,
principalmente, da contratação de profissionais para atuar nesses leitos. Também na terça, a prefeita Margarida
Salomão (PT) assinou um termo de cessão para receber equipamentos hospitalares emprestados das prefeituras
de Andrelândia, Mar de Espanha, São João Nepomuceno e Bocaina de Minas, para serem utilizados em novos leitos
de UTI. O secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, ressaltou que, apesar da dificuldade para encontrar novos
profissionais disponíveis no mercado, a ampliação não está paralisada e novos leitos serão abertos ainda nesta
semana no Estado. Para Juiz de Fora, o titular da pasta afirmou que estão sendo abertos 10 leitos pediátricos e
neonatal "para que sejam criados outros 10 leitos de CTI adulto no hospital João Penido", mas não informou qual a
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previsão de disponibilidade destas unidades.
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