
12

R I O
Terça-feira, 16 de novembro de 2010O GLOBO

.

O GLOBO ● RIO ● PÁGINA 12 - Edição: 16/11/2010 - Impresso: 15/11/2010 — 21: 31 h AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

O TAMANHO DO PROBLEMA

O QUE É UM CTI?
No Centro de Tratamento
Intensivo o paciente fica sob
cuidado médico 24 horas por
dia. O objetivo dessas unidades
é oferecer tratamento intensivo
para que o paciente em estado
crítico se recupere mais rápido.
Na UTI, o paciente é monitorado
a todo tempo

MONITOR
Exibe a frequência
cardíaca, a pressão
arterial, o nível de
oxigênio no sangue
e a temperatura

RESPIRADOR
Fornece oxigênio ao
paciente, quando
necessário. Pode
ser utilizada
máscara ou, em
casos mais agudos,
um tubo através da
traqueia

SORO
Para hidratação e
aplicação de
medicamentos

Sonda naso-enteral
Quando há dificuldade
de ingestão de alimentos

Oxímetro
Preso ao dedo, indica o nível
de saturação de oxigênio

Eletrodos
Fornecem informação
sobre frequência cardíaca
e pressão arterial

Equipe necessária
para cuidar de dez
pacientes num CTI

1 médico

2 enfermeiros

5 técnicos de
enfermagem

1 fisioterapeuta

Solicitações

Internações

Desistências

Óbitos

26.980
9.603
13.092
4.680

Mortes mensais nos centros

Média dos últimos
dois anos*

195
17,3% dos
pacientes

Média dos
últimos
três meses**

258
20% dos
pacientes

*4 de novembro de 2008 a 15 de outubro de 2010 **1º de agosto a 31 de outubro de 2010

Aumento de 32,3%

Segundo a
Sociedade
Internacional de
Medicina
Intensiva (SIMI),
a taxa esperada
de óbitos no CTI
gira em torno de
15% a 20%

Dados de 4 de
novembro de 2008
a 15 de outubro
de 2010

Solicitações

Internações

Desistências

Óbitos

3.893
872
2.245
776

Dados de 1º de
agosto a 31 de
outubro de 2010

FONTE: Levantamento da Central de Regulação de Leitos do Estado

CTI público: o corredor da morte
Média de óbitos do último trimestre chega a 8,6 por dia e é 32,3% maior que a dos últimos 2 anos

CRISE NA SAÚDE

Daniel Brunet

Quando a costureira Naíde Souza de
Farias, de 76 anos, voltou a passar
mal, no dia 7 de junho, ela procurou
a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) do Engenho Novo, onde ti-

nha sido liberada após receber atendimen-
to dias antes. Diagnosticado um infarto, ela
foi internada e, no dia seguinte, sofreu uma
parada cardíaca, entrando na fila de espera
por vaga no CTI. Foi o início de uma via-crú-
cis, que terminou com a morte da costurei-
ra. Dramas parecidos têm sido cada vez
mais comuns: nos últimos três meses, 776
pessoas perderam a vida na fila de espera
dos Centros de Tratamento Intensivo
(CTIs) no estado. A média de óbitos do úl-
timo trimestre — 258 por mês ou 8,6 por dia
— é 32,3% maior que a dos últimos dois
anos e mostra o aumento da crise na rede
pública de saúde no Rio, que será mostrada
por um série de reportagens do GLOBO a
partir de hoje.

Os dados são parte de um levantamento iné-
dito da Central de Regulação de Leitos do Esta-
do, que foi enviado aos ministérios públicos fe-
deral e estadual e ao qual O GLOBO teve acesso.
Para dar fim à fila, é preciso acabar com o déficit
de vagas, estimado em 510 leitos por médicos,
especialistas e representantes do governo ouvi-
dos pelo GLOBO. A maior necessidade é de va-
gas para adultos.

Por causa dessa carência, a cada dez pacien-
tes que precisam de tratamento intensivo, seis
vão imediatamente para a fila de espera, segun-
do o estudo da Central de Regulação do Estado.
Dos 26.980 pedidos de internação em CTI feitos
ao órgão entre 4 de novembro de 2008 e 15 de
outubro de 2010, apenas 9.603 — ou 36% — fo-
ram atendidos. Nesse aspecto, todos os dias, as
três esferas do poder público no Rio infringem o
artigo 196 da Constituição federal, que define o
acesso à saúde como direito de todos e dever
do Estado.

A portaria 1.559/08 do Ministério da Saúde
define que a Central de Regulação de Leitos,
sob a gerência da Secretaria estadual de Saú-
de e Defesa Civil (Sesdec), deve intermediar
as internações nos hospitais estaduais e mu-
nicipais. Por entender que uma central única
de regulação é a forma mais eficiente para ge-
rir os pedidos de internação, o Ministério da
Saúde já deu ao estado o controle de 64 dos
164 leitos da rede federal. O restante e as 699
vagas em hospitais municipais no estado —
informadas no Cadastro Nacional de Estabe-
lecimentos de Saúde (CNES) — continuam ge-
ridas pelos respectivos gestores.

Estado alega não
controlar todas as vagas
● Sem ter o controle sobre todas as vagas do
sistema público no Rio, o governo do estado
alega ter dificuldades para administrar os cer-
ca de 38 pedidos de internação por dia.

— Bom seria se todas as vagas estives-
sem sob a nossa gerência. Estamos conver-
sando, mas temos que respeitar a autono-
mia do municípios. Eles não cedem vaga pa-
ra a regulação, mas pedem os leitos do Es-
tado. E isso sobrecarrega a nossa rede —
comenta a chefe de assessoria parlamentar
da secretaria, Fabiane Gil.

Enquanto as esferas do poder discutem a
eficiência de uma central única de regula-
ção, a população segue sofrendo com a falta
de leitos. Segundo dados da central, nos úl-
timos dois anos morreram 4.680 pessoas
que pediram internação em CTI: 17,3% do
total de solicitações.

— Esse número é a nossa grande infelici-
dade. Trabalhamos com a meta de zerar a
fila. Às vezes a imprensa mostra as pessoas
nos corredores e em macas, nos hospitais
cheios. Mas prefiro ver o paciente sendo
atendido do que totalmente desassistido —
argumenta a coordenadora de Unidades de
Cuidados Intensivos (UCIs) da Secretaria
estadual de Saúde, a médica intensivista e
professora da UFRJ Rosane Goldwasser.

Segundo a Sociedade Internacional de
Medicina Intensiva (Simi), a taxa esperada
de óbitos nos CTIs gira em torno de 15% a
20% do total de internações. Mas, entre
agosto e outubro deste ano, somente na fila
morreram 776 das 3.893 pessoas que ti-
nham solicitado um leito. O número de óbi-
tos representa 20% do total de pacientes
que precisavam de tratamento intensivo.
Para essas famílias, o último fio de esperan-
ça acabou muito longe de um leito público
ou das mãos de um médico.

Para atender melhor a população, o gover-
no ampliou leitos de CTI — em 2007, eram
269; hoje são 607 —, tem modernizado equi-
pamentos e capacitado seus profissionais:

— Hoje temos uma população mais enve-
lhecida, que recorre mais aos CTIs. Temos
feito investimentos, mas ainda é preciso
melhorar — observa Rosane. ■

Mal atendida desde o início
Idosa infartada recebeu diagnóstico até de tuberculose

UMA DAS FILHAS da costureira mostra um retrato de Naíde

Governo estadual prevê
a ampliação da oferta
de vagas em sua rede
Acordo também permitirá a
criação de leitos em unidades
municipais e filantrópicas
● O governo estadual prevê a criação de 234 lei-
tos de CTI em sua própria rede até o ano que
vem. Serão construídas três unidades: uma na
Zona Oeste e outras duas nos antigos prédios
do Iaserj, no Centro, e do Hospital Santa Môni-
ca, em Niterói. Além disso, haverá ampliações
nos CTIs dos hospitais Adão Pereira Nunes, em
Duque de Caxias; Albert Schweitzer, em Realen-
go; e Melquíades Calazans, em Nilópolis.

Um acordo entre o Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde do Estado (Cosems) e a
Secretaria estadual de Saúde, firmado no úl-
timo dia 11, permitirá ainda a criação de 106
leitos nas unidades municipais e em hospitais
filantrópicos conveniados com o SUS, em 15
cidades do Rio. A ampliação será custeada pe-
lo governo do estado e pelo Ministério da Saú-
de. As 106 vagas devem estar disponíveis até
o fim de janeiro.

O Ministério da Saúde, por sua vez, vai
criar 160 leitos em seus seis hospitais, qua-
se dobrando a atual capacidade. Até dezem-
bro de 2011, o governo federal terá na cida-
de 324 vagas de CTI.

Do governo federal virá outro reforço para
o sistema público de saúde no estado. Antiga
promessa da União, o Hospital Geral de Quei-
mados (HGQ), na Baixada Fluminense — que
teve as obras paralisadas duas vezes —, de-
verá começar a funcionar parcialmente até o
fim de dezembro. Quando as obras estiverem
concluídas, provavelmente no fim de 2012, o
HGQ terá 278 leitos — sendo 71 de CTI.

As obras do HGQ foram paralisadas em
1992, dois anos depois de iniciadas. Foram re-
tomadas em 1994 e novamente suspensas em
1996. Indícios de irregularidades levaram a li-
citação a ser suspensa, e a reconstrução da
unidade só foi retomada em 2007. ■

● As filhas da costureira Naíde Souza de Fa-
rias, Cida e Eliane, contam que o drama da
mãe não se resumiu à demora para conse-
guir vaga num Centro de Tratamento Inten-
sivo (CTI), após sofrer uma parada cardía-
ca. No início de junho, ela procurou aten-
dimento, com dores no peito, mas voltou
para casa, em Pilares, com o diagnóstico
de perda muscular. Sem melhorar, foi nova-
mente em busca de socorro. Os médicos
disseram que ela estaria com tuberculose.
O verdadeiro problema, o infarto sofrido
dia 1o- , só foi descoberto na terceira ida de
Naíde à Unidade de Pronto Atendimento
do Engenho Novo.

— Ficamos desesperadas. Ela sempre foi

muito forte, o alicerce da família. Tinha in-
fartado e nenhum médico desconfiou —
contou Eliane Sousa, de 35 anos.

Finalmente internada no dia 7, ela so-
freu, na tarde do dia 8, uma parada cardía-
ca e entrou na fila de espera do CTI. Foi le-
vada de ambulância para o Hospital Salga-
do Filho, no Méier, mas não tinha vaga. De-
pois de rodar pela cidade, o veículo voltou
para a UPA. Lá, os bombeiros, enfim, sou-
beram de uma vaga disponível. Cerca de
seis horas depois de sofrer a parada car-
díaca, a costureira foi internada no Hospi-
tal Getúlio Vargas, na Penha.

— Só soubemos que ela ainda estava viva
às 23h. Quando entramos, ela estava no cor-

redor, não tinha nenhum enfer-
meiro com ela — disse Eliane.

Apesar dos esforços dos
médicos, no dia 19, Dona Naí-
de sofreu um Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC) e morreu
dois dias depois.

— Imagina ter uma parada
cardíaca e demorar seis ho-
ras para ser internada! Que-
ríamos saber qual foi o medi-
camento que deram para ela,
mas o prontuário da UPA su-
miu — denunciou a comer-
ciante Cida Sousa.

Depois da triste jornada
por um leito público, os fi-
lhos de Dona Naíde se uni-
ram para contratar um plano
de saúde para o pai, José
Sousa, de 76 anos.

— Um plano para um idoso
é muito caro, mas não vamos
deixar meu pai passar pelo
que minha mãe passou — ga-
rantiu Eliane.

Hudson Pontes
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