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Sinopse: O avanço dos casos de contaminados com a COVID-19 e a expectativa de um pico do
número de doentes em meados de abril tem provocado pressa para a construção de novos
leitos e hospitais de campanha em várias cidades e em vários estados do Brasil. Médicos das
UTIs estão preocupados com o aumento na demanda por respiradores artificiais e das vagas
em Terapia Intensiva. O Brasil teria atualmente 2,2 leitos para cada 10 mil habitantes, o que
seria bom, porém estão mais concentrados no sistema privado e em alguns estados, o que
pode deixar a população desassistida em alguns locais do País, em caso de pandemia. Ainda a
Associação Nacional dos Hospitais privados alerta para a escassez de material de proteção. Por
isso, pede que quem estiver com um resfriado comum não vá ao pronto-atendimento dos
hospitais.

Apresentadora (Renata Vasconcellos) - No Brasil, estão em andamento os preparativos para
atender futuros pacientes com a COVID-19, com novos leitos e hospitais de campanha.

Repórter (Alan Severiano) – O Hospital que há exatamente um mês recebeu o primeiro
paciente do Brasil com a COVID-19, reforçou o número de funcionários e está dobrando o
número de leitos na UTI. Alguns pacientes vão ser atendidos em um hospital de campanha,
que está sendo erguido em um estacionamento. Hoje, 65 pessoas estão internadas com o
novo coronavírus no Albert Einstein, 16 delas, na UTI.

SIDNEY KLAJNER (Presidente do Hospital Albert Einstein) – São os pacientes que necessitam
de algum apoio a mais, principalmente na parte de insuficiência respiratória, e que pode ser
tratado com cateter, com máscaras ou até com ventilação mecânica.

Repórter (Alan Severiano) - O número de pacientes graves com a COVID-19, internados na
UTI, deu um salto no Estado de São Paulo.

José Henrique Germann (Secretário Estadual de Saúde – SP) - Os pacientes graves, internados
em UTIs, são agora 84. E nesse último dia, teve um acréscimo de 42%.

Repórter (Alan Severiano) – O avanço no número de casos e a expectativa de um pico de
doentes com o novo coronavírus, em meados de abril, justificam a pressa. Esse aqui é o
Anhembi, o maior centro de exposição da América do Sul, um espaço destinado a feiras e
eventos, que agora está sendo convertido em um grande hospital de campanha da Prefeitura
de São Paulo. Aqui a gente vê várias camas. Ao todo, serão 1.800 (mil e oitocentos) leitos de
baixa e média complexidade para pacientes com a COVID-19, encaminhados por prontos-
socorros e unidades básicas de saúde. O hospital deve começar a funcionar no próximo dia 06
(seis). No Total serão criados 3.400 (três mil e quatrocentos) leitos na Capital e no Estado de
São Paulo. Uma preocupação dos médicos das UTIs é o aumento na demanda por respiradores
artificiais e das vagas em Terapia Intensiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a
proporção ideal de leitos é de 1 (um) a 3 (três) para cada 10 mil habitantes.



Suzana Lobo (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) - O Brasil, atualmente, segundo
dados do CNES, do IBGE e da ANS, tem 2,2 leitos para cada 10 mil habitantes, o que é bom.
Isso é maior do que muitos países da Europa. O problema é a distribuição desses leitos. Esses
leitos estão mais concentrados no sistema privado e em alguns estados, o que pode fazer que,
durante uma pandemia, a população fique desassistida em alguns locais do País.

Repórter (Alan Severiano) – Outros estados também estão reforçando hospitais e
aumentando leitos. A Prefeitura do Rio vai construir um hospital de campanha no Rio Centro.
A capacidade será de 500 leitos e a previsão é terminar a obra em 25 dias. O Governo do
Estado vai abrir mais 30 leitos até o dia 30. No total, serão 299. Fortaleza vai ganhar 204 leitos,
que serão montados em um hospital de campanha neste estádio de futebol. A Bahia vai
instalar 314 novos leitos, podendo chegar a 600. Salvador terá 3 (três) hospitais dedicados
exclusivamente a doentes com a COVID-19. Um hotel, que seria leiloado pela Justiça, será
transformado em hospital em Natal. E o governo do Rio Grande do Norte pretende criar outros
134 leitos. No Rio Grande do Sul, mais 216 leitos. No Hospital das Clínicas, de Porto Alegre, já
recebeu 57 milhões de reais do Governo Federal para equipar leitos de Terapia Intensivo. O
Governo de Goiás está equipando 222 leitos do Hospital do Servidor. A triagem dos pacientes
será feita em contêineres, montados no estacionamento. Em Belo Horizonte, o governo
começou a construir um hospital de campanha no Centro de Exposições. Serão 100 leitos para
atender casos graves da doença e outros 800 voltados para casos menos graves. O presidente
da Associação Nacional dos Hospitais privados alerta que uma das dificuldades hoje é a
escassez de material de proteção. Ele pede a colaboração da população para evitar o colapso
do atendimento diante do aumento de casos.

Eduardo Amaro (Associação Nacional dos Hospitais Privados) - Então, pacientes com
pequenas, com um resfriado comum não é necessário ir ao pronto-atendimento dos hospitais.


