SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ
R: Basílio Sautchuck, 388 - CEP 87.013-190 – Maringá – PR
observatorio@cidadaniafiscal.org.br
Fone: (44) 3025-1282

Ofício nº. 031/2021 – OSM/OP

Maringá, 04 de março de 2021.

Excelentíssimo Sr. Prefeito Ulisses Maia;

A SER/Observatório Social de Maringá – OSM, pessoa jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.161.227/0001-03, associação civil sem
fins econômicos e sem vinculação político-partidária, que tem por missão
promover maior participação da sociedade no controle da Gestão Pública,
visando o acompanhamento dos gastos públicos, prerrogativa prevista no artigo
5.º, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, de acordo com a Lei Federal
n.º 12.527/2011 (Acesso à Informação), art. 10, representada neste ato por sua
Presidente, que ao final subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência expor e solicitar o que segue:
Um importante fator a ser considerado para o estabelecimento de
estratégias para enfrentamento da pandemia de Covid-19 é a ocupação dos leitos
de UTI adulto. Destaca-se que este dado também é utilizado, em conjunto com a
taxa de positividade, para a análise da matriz de risco e classificação do nível de
risco no município.
Diante disso, em análise aos boletins diários publicados pela PMM no
Portal da Transparência e também em seu instagram, em relação à
disponibilidade de leitos de UTI e sua ocupação, numa breve análise dos boletins
diários, localizou-se o seguinte:
 Em 06/08/2020, conforme boletim diário disponível no Portal da
Transparência, estavam disponíveis 241 leitos UTI adulto no município
(privado e público). Neste momento ainda não era divulgado de forma
separada a quantidade de leitos que eram da rede privada e a quantidade
que era da rede pública. Destes 241 leitos, ao que se compreende da
análise dos dados, 75 eram UTI SUS exclusivo para Covid-19.
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Também no mesmo boletim informava-se que havia 159 pessoas internadas
em leitos de UTI adulto, sendo que, dentre estes 159 pacientes, 41 estariam
nos leitos de UTI SUS exclusivos Covid-19.

Fonte: http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/e4a3ebb87c92.pdf

 No dia 01/12/2020 verificou-se que a quantidade total de leitos de UTI

adulto era de 229. A rede pública (SUS) possuía 135 leitos, sendo que,
dentre estes, 70 eram destinados com exclusividade para o tratamento de
pacientes com Covid-19. A rede privada contava com 94 leitos de UTI.

Neste mesmo dia, 99 leitos de UTI geral SUS estavam ocupados, sendo que
47 dos internados eram nos leitos exclusivos para Covid-19. Na rede privada
havia 85 pessoas internadas em leitos de UTI.
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Fonte: http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/9f07e961a2bc.pdf

 No dia 02/12/2020 verificou-se que a quantidade total de leitos de UTI

adulto continuou a ser de 229. O SUS continuou a possuir 135 leitos,
porém a quantidade de leitos de UTI adulto SUS exclusivos para
tratamento de pessoas com Covid-19 diminuiu para 65 leitos. A rede
privada continuou a possuir 94 leitos de UTI.

Neste dia, a ocupação total dos leitos UTI SUS era de 99, sendo que 46
pacientes eram internados com Covid-19. Na rede privada havia 82 pessoas
internadas na UTI.
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Fonte:

http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/ffb0419bdd59.pdf

 No dia 25/02/2021 a quantidade total de leitos UTI adulto caiu para 219,

sendo esta queda ocasionada pela diminuição de 10 leitos SUS, que
passou a disponibilizar 125 leitos. Dentre eles 55 passaram a ser destinados
exclusivamente para Covid-19. A rede privada continuou oferecendo 94
vagas de UTI.

Neste dia havia 102 pessoas internadas nas UTIs adulto SUS, sendo que 57
eram pessoas com Covid-19, demonstrando, s.m.j., que 2 pessoas com
Covid-19 estavam internadas em UTIs não exclusivas, ou em novas UTIs não
contabilizadas neste relatório, porém das informações apresentadas não é
possível saber com precisão. Na rede privada 109 leitos de UTI estariam
ocupados, havendo nota explicativa afirmando que “Houve inclusão de 15
leitos de UTI ADULTO GERAL extras nos hospitais particulares”.
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Fonte: http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/d0705d72e6e7.pdf
 No boletim diário do dia 01/03/2021, o OSM localizou divergência entre o

número total de leitos UTI adulto constante no boletim publicado no
instagram e aquele publicado no Portal da Transparência.
No Portal constou que o número total de leitos de UTI adulto continuava
sendo de 219, sendo 94 da rede particular, 125 da rede pública, dentre eles
55 destinados exclusivamente para a Covid-19.

Ainda neste boletim disponível no Portal constou que 119 pessoas
internadas nos leitos UTI adulto particulares e 113 em UTIs adulto SUS,
dentre estes pacientes do SUS, 61 estava nos leitos exclusivo Covid-19.
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Fonte: http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/c6d8f5325c97.pdf

Já na publicação do instagram, também referente ao dia 01/03/2021, consta
que o número total de leitos passou a ser novamente de 229, visto que os
leitos UTI adulto SUS passaram a ser novamente 135. Os leitos UTI adulto
SUS exclusivos Covid-19 também passaram a ser novamente 65. Os leitos
de UTI particulares oferecidos continuaram sendo 94. O número de
pacientes internados, no entanto, foi mesmo daquele informado no boletim
que dica no Portal, isto é, 119 pacientes internados na UTI particular, 113 na
UTI geral SUS, sendo 61 nos leitos de UTI exclusivo Covid-19 da rede
pública.

https://www.instagram.com/p/CL
5EFHMHer4/
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Também informa-se nesta mesma publicação do instagram, que os 10 leitos
de UTI SUS que haviam sido suprimidos no dia 25/02/2021 e voltaram a
operar neste momento (porém que não apareceram no boletim do dia
01/03/2021 disponível no Portal), seriam leitos que mudaram de local,
sendo exposto o seguinte: “Os 10 leitos que estavam sendo transferidos do
Hospital Municipal para UPA Zona Sul foram ativados nesta segunda, 1°, e já
foram incluídos no boletim diário do coronavírus.”
 O boletim diário referente ao dia 02/03/2021, até o momento de

encaminhamento do presente ofício não estava disponível no Portal, mas
apenas no instragram da PMM. Neste documento passou a constar 235
leitos de UTI adulto (particular + rede pública), esse aumento se deve a
contabilização de 100 leitos de UTI adulto na rede privada (que no dia
anterior era de 94), porém o número de pacientes internados continuou
a ser de 119, conforme já era no dia 01/03/2021. Na rede pública,
continuaram a ser ofertados 135 leitos UTI adulto, sendo que os
exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19 passaram a ser
75. O número de pessoas internadas na rede pública era de 100, dentre
eles 56 nos leitos exclusivos Covid-19.

Fonte: https://www.instagram.com/p/CL7pgcznJz2/
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 O Boletim diário do dia 03/03/2021, até o momento de encaminhamento

do presente ofício, também não estava disponível no Portal da
Transparência, porém pelos dados do boletim publicado no instagram
verificou-se que a quantidade total de leitos UTI adulto em Maringá
continua sendo de 235 leitos (público e privado). Sendo oferecido pela
rede privada 100 leitos e 135 pela rede pública, dentre os quais 75 leitos
seriam exclusivos para Covid-19. Em relação ao número de pacientes
internados em UTI adulto no dia 03/03/2021, na rede pública eram 117
pacientes, dentre eles 75 nos leitos UTI adulto exclusivos Covid-19, e na
rede privada passou a haver 134 pessoas internadas em UTI adulto. No
texto da postagem faz-se o seguinte esclarecimento: “Houve inclusão de
34 leitos de UTI adulto gerais extras nos hospitais particulares”.

Fonte:https://www.instagram.com/p/CL-b3zvn2eX/

Diante do exposto, considerando que não é possível compreender na
integralidade as informações apresentadas e que muitos cidadãos ainda têm
dúvidas sobre como realizar análises destes dados, solicitam-se os seguintes
esclarecimentos:
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1) Para o cálculo da taxa de ocupação dos leitos, que embasa a análise
da matriz de risco, são consideradas todas as UTI adulto (particular e
pública)? No caso do boletim de 03/03/2021 o total de UTIs adulto
no município seria de 235 e a ocupação seria a soma da ocupação
dos leitos UTI adulto SUS e privado (134+117 = 251)? Favor
esclarecer os dados que são utilizados para o cálculo da taxa de
ocupação dos leitos.
2) Por que em 06 de agosto de 2020 havia 241 leitos UTI adulto no
município (rede pública e privada) e em 01/12/2020 existiam 229? O
que ocorreu com estes 12 leitos? Quando eles deixaram de ser
contabilizados/utilizados? Qual o motivo? Eles seriam leitos da rede
privada ou pública?
3) A quantidade de 241 leitos UTI adulto foi a maior quantidade de
leitos que o município já teve disponíveis? Se não, qual foi a maior
quantidade de leitos disponíveis no município e quando havia essa
disponibilidade?
4) Por que do dia 01/12/2020 para o dia 02/12/2020 5 leitos deixaram
de ser classificados como de UTI adulto SUS exclusivos para a Covid19, passando de 70 leitos exclusivos para 65?
5) No dia 25/02/2021 havia 57 pessoas internadas na UTI SUS com
Covid-19, considerando que nesta data havia apenas 55 leitos de UTI
adulto SUS exclusivo para Covid-19, estas 2 pessoas a mais estariam
em leitos de UTI adulto SUS geral (não exclusivos) ou seriam leitos
extras abertos, isto é, além do total de 125 leitos de UTI que o SUS
possuía naquela data?
6) Por que no dia 01/03/2021 há divergência entre o boletim diário
postado no instagram e o boletim diário que está publicado no Portal
da Transparência em relação ao número de leitos UTI adulto da rede
pública?
7) Considerando que o setor privado, apesar de passar de 94 leitos para
100 leitos de UTI adulto no dia 02/03/2021, estava atendendo, no dia
03/03/2021, 134 pacientes na UTI adulto, por que esses 34 leitos a
mais que estão sendo utilizados não são contabilizados no número
de leitos de UTI adulto total da rede privada?
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8) Onde estão localizados estes 34 leitos extras oferecidos pela rede
privada no dia 03/03/2021?
9) Considerando a quantidade de 235 leitos de UTI adulto total que o
município possui, conforme informação do boletim diário do dia
03/03/2021, onde cada um deles está localizado?
Extraiu-se aqui alguns exemplos de dados que não estão compreensíveis,
dessa forma, reafirma-se que o único intuito do presente ofício é tornar mais
claras as informações e confirmar com esta PMM qual a forma de análise utilizada,
pois se tem visualizado que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como
calcular e analisar esses dados. Além disso, não é demais reafirmar que as
informações sobre a pandemia são extremamente relevantes e de interesse
público, motivo pelo qual devem ser repassadas sempre na sua integralidade com
a máxima atualização. Especialmente dados técnicos como os aqui abordados,
devem sempre possuir clareza e detalhamento a fim de que todos possam
compreender as medidas tomadas. Importante também que seja sempre dada
publicidade a motivação dos atos, principalmente quando são feitas alterações, a
exemplo do que foi feito em relação aos 10 leitos de UTI adulto SUS que foram
realocados no dia 25/02/2021 e, além disso, é necessário que cada vez mais
informações sejam trazidas a conhecimento da população, como por exemplo
onde os leitos de UTI estão localizados, dentre outras. Tudo com a finalidade de
dotar todas as ações desta Administração de Transparência e garantir o direito
de todos de ter acesso à informação de interesse público.
Certos de que estamos colaborando com um País mais justo e consciente
dos deveres do Estado para com seus cidadãos, colocamo-nos à disposição para
esclarecimentos que se fizerem necessários. Destacando-se que o prazo para
resposta é de até 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica de
Maringá.

Atenciosamente,

SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ
Cristiane Mari Tomiazzi
Presidente

10 de 10

