
Déficit de médicos em MG chega a 60% do
necessário para atender leitos, diz sindicato
Número corresponde a UTIs não-Covid. Em relação aos leitos destinados ao
tratamento da doença, déficit é de 30%.
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Escassez de médicos é um dos problemas enfrentados na pandemia — Foto: TV Globo

há 2 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MINAS GERAIS

https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/


O quadro de médicos que trabalham nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) não-

Covid em Minas Gerais está 60% abaixo do ideal. Nos leitos destinados ao

tratamento da doença, o déficit é de 30%. Os dados foram divulgados pelo Sindicato

dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed).

“A Maternidade Odete Valadares, por exemplo, está
direcionando profissionais que não são intensivistas para a
UTI, porque, caso contrário, não fica ninguém”, disse o
diretor de Mobilização do Sinmed, Cristiano Maciel.

Segundo ele, a pandemia provocou o deslocamento de médicos especializados em

UTI para o tratamento da Covid-19. Há cerca de 5 mil médicos na linha de frente no

estado.

Mesmo assim, há falta de profissionais qualificados em Minas Gerais e no país.
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A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) vem fazendo, desde

março do ano passado – início da pandemia no Brasil –, uma série de chamamentos

emergenciais para completar os quadros.

Nesta terça-feira (18), 69 vagas foram abertas para os hospitais Eduardo de Menezes

e Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte. Na segunda-feira (17), um chamamento

divulgava postos na capital e em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Segundo Cristiano, estas vagas são mais atraentes do que as de não-Covid, porque a

remuneração e as condições de trabalho são um pouco melhores. Mas elas não são

suficientes.

“Sugerimos ao governo o treinamento e a capacitação de
profissionais com especialidades afins, como anestesistas e
pneumologistas, para integrarem equipes chefiadas por
intensivistas, com atrativo financeiro e condições de
trabalho. Mas não tivemos resposta”, disse ele.

Até esta terça-feira (18), Minas Gerais teve 1.472.801 pessoas com teste positivo

para a Covid-19, sendo que 7.133 delas foram notificadas ao estado somente nas

últimas 24 horas. Desde a véspera, 60 mortes causadas pelo novo coronavírus

foram registradas entre mineiros. Ao todo, desde o início da pandemia, o estado

perdeu 37.617 pessoas para a doença.

A Fhemig admitiu que, "nesse cenário emergencial em decorrência da pandemia", as

unidades hospitalares, de forma geral, "têm enfrentado dificuldade na captação de

profissionais médicos, em especial para atuação em terapia intensiva".

Sobre os chamamentos emergenciais constantes, a fundação disse o seguinte:

Minas tem menos médicos do que precisa para atendimento em UTI
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"Com a crescente demanda por aumento de novos leitos, a Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais (Fhemig) tem promovido, constantemente, chamamentos

emergenciais. Contudo, em razão da alta demanda de profissionais médicos no

mercado, o êxito no provimento das vagas nem sempre é imediato, fazendo com

que a Fundação publique novos chamamentos, na busca de prover todas as vagas

necessárias".

A Fhemig também disse que está adotando "escala alternativa" durante a

calamidade pública, mesclando profissionais experientes com outros com menos

experiência nas equipes que atuam em UTIs, "reconhecendo que o plantonista

experiente será o responsável pela tomada de decisão e execução de

procedimentos nos leitos a ele destinados".

"Os profissionais que ingressam na ala são previamente treinados e orientados a

seguir essas recomendações, mantendo-se uma margem de segurança assistencial

e, ao mesmo tempo, garantindo a quantidade necessária de profissionais para

manter a escala do plantão", disse a Fhemig.

A fundação também disse que profissionais com graduação completa em medicina

podem participar dos processos de contratação emergencial, desde que cumpram

os requisitos no regulamento.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) enviou nota à 15h30 desta quarta-feira (19).

Segundo a pasta, a Fhemig possui em seu quadro "cerca de 95 profissionais

especializados em Terapia Intensiva, sendo 60 médicos e 35 enfermeiros. Esse

número é dinâmico, tendo em vista o vasto volume de chamamentos emergenciais

por ocasião da pandemia".

A SES também reforçou o posicionamento da Fhemig sobre as dificuldades em

preencher os quadros.

Lei permite contratação de estudantes, aposentados e
estrangeiros

Desde o início de abril, há uma lei estadual que permite a convocação de

voluntários, estudantes de medicina, aposentados e médicos estrangeiros para

ajudar no atendimento às vítimas da Covid-19.
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O texto, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

deputado Agostinho Patrus (PV), foi resultado de uma discussão conjunta com o

governador Romeu Zema (Novo) e motivado pela escassez de profissionais de

saúde. Sem trabalhadores suficientes, não é possível abrir novos leitos.

O governo do estado ainda não usou dessa prerrogativa. Segundo a SES, a situação

está sob controle e não há necessidade de convocar estudantes, aposentados ou

estrangeiros.

"Atualmente observa-se no estado a redução da incidência da doença; a redução da

ocupação dos leitos destinados a pacientes com Covid-19; a redução na pressão por

abertura de novos leitos e o avanço da vacinação no estado. Em relação à

assistência à saúde, desde março de 2020, o governo de Minas praticamente

dobrou o número de leitos no estado. Os de UTI foram de 2.072 para 4.793 e os de

enfermaria, de 11.622 para 20.504 leitos", disse a secretaria.

Para o Sinmed, a lei é apenas uma resposta política à sociedade, já que, segundo a

entidade, não há como garantir a qualidade do atendimento.

Segundo o sindicato, de cada quatro médicos que trabalham no combate à

pandemia, um adoece. A mortalidade chega a 5% na categoria, o dobro da

registrada no restante da sociedade.
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Veja também
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Mulher que estava com funkeiro disse que fez sexo com ele, que pulou para fugir
da esposa

Causa da morte foi traumatismo craniano, segundo laudo do IML.
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CPI da Covid

Depoimento de Pazuello é suspenso; senador diz que ele passou mal
Ex-ministro da Saúde já deixou o prédio do Senado e afirmou que volta nesta quinta.

Há 34 minutos — Em Política

Consequências da erosão

Arco de Darwin desmorona em Galápagos; veja antes e depois
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Sem gênero definido

Demi Lovato anuncia que se identifica como pessoa não binária
'Ainda estou aprendendo e mergulhando dentro de mim', escreveu a artista.

Em Pop & Arte

Senador afirma que Pazuello passou mal após depoimento à CPI; ex-
ministro diz que pé inchou
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Entenda a síncope e a síndrome vasovagal

Em Ciência e Saúde

CPI da Covid: depoimento de Pazuello é suspenso e deve ser retomado
nesta quinta

Em Política

ES chega a 10.371 mortes e 464.253 casos confirmados de Covid-19
Na comparação com os dados divulgados nesta terça-feira (18), o aumento é de 43 mortes e
1.635 novos casos da doença.
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Em Espírito Santo

UFJF chama mais de 500 candidatos em segunda lista de reclassificação
do Pism e do Sisu
De acordo com a Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara), a pré-matrícula
online deve ser feita até as 23h59 de domingo (23).

Em Zona da Mata
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