
Falta de especialistas provoca cancelamento
de consultas no Hospital João Paulo II, em BH
Unidade é referência no tratamento de urgências neurológicas agudas, como
meningites, encefalites, além de crises convulsivas e no tratamento de doenças
crônicas raras.

Por Victor Veloso, CBN — Belo Horizonte
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Fachada do Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte — Foto: Reprodução/TV Globo
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Médicos e pacientes denunciaram que a falta de especialistas está provocando o

cancelamento de consultas no Hospital Infantil João Paulo II, no Centro de Belo

Horizonte. A unidade é referência no tratamento de urgências neurológicas agudas,

como meningites, encefalites, além de crises convulsivas e no tratamento de

doenças crônicas raras.

De acordo com o diretor-presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais,

Jordani Campos Machado, o problema da falta de especialistas já foi repassado à

Secretaria de Estado de Saúde e também à Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais (Fhemig). Segundo ele, a previsão é de que o déficit seja solucionado somente

em 2022.

“Faltam neurologistas, especialistas de pediatria e cirurgiões
pediátricos. Nós já tivemos reuniões recentemente com a
Secretaria de Saúde e com a Fhemig. Eles se
comprometeram a complementar estes quadros. Parece que
as coisas vão acontecer, mas existe uma responsabilidade
deles até dezembro e a partir de janeiro eles podem fazer
essas contratações”, fala Machado.

A dona de casa Eliete Lopes é mãe do Gabriel Lopes, de 18 anos, e diz que está difícil

agendar uma consulta com um médico neurologista há cinco meses. Ela conta que

as crises de epilepsia do filho voltaram, e está sem o suporte do hospital. Segundo

ela, o atendimento que era feito a cada três meses não está prestado e as consultas

têm sido desmarcadas.

“Para nós é difícil e eles estão segurando para contratar os
médicos novamente. O Gabriel está tendo crises constantes
e está complicado porque eles cancelaram as consultas que
já estavam agendadas e toda vez que a gente liga não tem
médico. Muitas outras mães saem com a mesma queixa",
relata.

O pediatra do João Paulo II, Cristiano Maciel, conta que os médicos especialistas

foram remanejados para fazer atendimentos de pacientes da Covid-19, mas, com a



melhora dos números e queda na procura de atendimentos para tratar o

coronavírus, os profissionais não voltaram.

“Com a queda dos níveis da pandemia, a Fhemig veio
cancelando os contratos emergências, mas não fez a
reposição dos médicos especialistas. Durante a pandemia a
gente entende que foi necessário fazer uma restrição no
atendimento de especialidades, mas a gente já vinha
alertando que ia acontecer essa falta de médicos
especialistas quando as coisas voltassem ao normal”, conta.

A Fhemig confirmou que em razão da pandemia de covid-19 todos os atendimentos

eletivos prestados foram impactados. Contudo, os serviços de urgência do Hospital

João Paulo II permanecem inalterados.

Com relação a alguns afastamentos, disse que eles ocorreram em razão da

aplicação da Lei Federal 14.151, de 12 de maio de 2021, que prevê o afastamento da

empregada gestante de atividades de trabalho presencial.

A Fhemig disse também que está empenhando esforços para recompor a equipe do

hospital, de forma que os atendimentos eletivos sejam normalizados o mais breve

possível.
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Peixe-lua gigante é encontrado em rede de atuns na Espanha

Peixe-lua gigante é encontrado em rede de atuns na Espanha.
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Explosão em mesquita xiita deixa 62 mortos e dezenas de feridos no
Afeganistão
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Nenhum grupo assumiu a autoria do incidente na cidade de Kandahar, a 2ª maior do país.

Há 4 horas — Em Mundo

Tutora de mais de 500 animais

Quem é a ativista que usou calcinha para laçar jumento
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Acervo guardado por hienas

Arqueólogos acham macabra pilha de ossos em caverna na Arábia
Saudita

Em Ciência

Senador americano afirma que 40 mil brasileiros 'com roupa de grife e
bolsas da Gucci' atravessaram a fronteira dos EUA ilegalmente
Senador havia feito uma viagem a um posto de controle de fronteira no estado do Arizona.
Ele afirma que as políticas de Joe Biden para a imigração têm incentivado mais gente a tentar
a vida nos EUA.
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Em Mundo
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Militares são condenados por morte de músico e de catador em
Guadalupe: 'Vou conseguir dormir', diz viúva
Oito dos 12 militares envolvidos na ação foram condenados a quase 30 anos por duplo
homicídio e tentativa de homicídio; outros 4 foram absolvidos. Defesa informou que vai
recorrer.

Em Rio de Janeiro
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Empresária tem pulmão perfurado após realizar sessão de acupuntura
em MT
Jessika Aldrey Germiniani procurou o hospital horas depois do procedimento, com dor e falta
de ar, e foi submetida a uma cirurgia de emergência.
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Caso Henry: babá ‘mentiu descaradamente na frente da juíza’, diz pai do
menino
Leniel Borel quer que a a babá de Henry, Thayná Oliveira, também seja presa. Em entrevista
ao podcast Desenrola, Rio, o pai do menino disse que se a babá tivesse alertado ele, seu filho
ainda poderia estar vivo.

Em Blog do Edimilson Ávila

4 min
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CNH Popular: saiba como se cadastrar para obter habilitação gratuita
no Ceará
As inscrições só acontecem no site do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-
CE).

Em Ceará
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