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Notícia anterior Próxima notícia

Sem médicos, Pinel pode fechar
emergência
Profissionais vão fazer protesto hoje em frente ao hospital

Sofrendo com a falta de médicos, o Instituto Municipal Philippe Pinel ameaça fechar, a partir de hoje, o seu
setor de emergência psiquiátrica. Segundo profissionais, não há condições de receber mais pacientes, devido à
falta de mão de obra. Indignados com essa situação, funcionários organizaram um protesto para hoje, às 10h.
O ato será na porta do hospital, que fica em Botafogo.

Vítima da crise. Pinel mantém a principal emergência psiquiátrica do Rio

Os médicos reclamam que não há como contratar novos profissionais, pois, em maio, o balanço das contas
do prefeito Marcelo Crivella mostrou que o município já atingiu o chamado limite prudencial com despesas de
pessoal estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, não pode realizar novas contratações,
apenas repor funcionários das áreas da saúde e educação.

— Amanhã haverá um ato de funcionários contra a falta de recursos. Outro problema é a falta de
profissionais. O diretor já conversou com toda a equipe, dizendo que não tem como resolver isso. É gravíssimo
— afirmou o vereador Paulo Pinheiro (PSOL).

Pinheiro afirma que o Pinel é a principal emergência psiquiátrica do Rio. Além da falta de médicos, segundo
ele, os profissionais da segurança da unidade estão com os salários atrasados:
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— Tem dois, três dias da semana que não tem médico para dar plantão. O hospital é a emergência
psiquiátrica do Rio de Janeiro. Todos os pacientes são encaminhados para lá. É uma unidade de extrema
importância para a área da saúde mental no Rio — ressalta Pinheiro, acrescentando: — A gente reconhece que
há uma crise econômica, e entendemos que o prefeito anterior deixou muitas contas para pagar agora. Mas
cabe ao prefeito da cidade resolver esse problema.

Procurada pelo GLOBO, a Secretaria municipal de Saúde reconheceu a falta de profissionais na unidade,
mas não confirmou a paralisação da emergência. “Devido ao impedimento de novas contratações, conforme o
decreto 43.311, referente ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, não foi possível repor as
recentes perdas de recursos humanos (médicos) que atuavam no Instituto Municipal Philippe Pinel”, disse a o
órgão, em nota. MÉDICOS REDIRECIONADOS Ainda de acordo com a pasta, diante do desfalque de
funcionários, foi preciso redirecionar médicos para a assistência aos pacientes internados. “As demandas de
urgência e emergência psiquiátricas serão encaminhadas para outras unidades da rede, como a Coordenação
de Emergência Regional (CER) da Barra e a Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho”, informou a secretaria.
(Colaborou Daniela de Paula)

Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis
vigentes.

Notícia anterior Próxima notícia

javascript:showArticle('05257a75-4e90-40c5-9f59-243812b35036',11)
javascript:showArticle('e2415cb7-fd9f-41a8-872b-f9907a909bd1',11)

