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Sindicato do setor constatou ainda um crescimento nas internações pela doença em 79% dos
hospitais na rede particular

Hospitais privados de São Paulo têm
84% de taxa média de ocupação em
UTIs para covid-19

Paula Felix, O Estado de S.Paulo
30 de novembro de 2020 | 18h43

A taxa média de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 é de 84% nos hospitais privados, segundo
levantamento do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp)
divulgado nesta segunda-feira, 30. O aumento das internações tem sido apontado por especialistas
como um reflexo da piora da pandemia e o governo João Doria (PSDB) decidiu retomar restrições de
bares, restaurantes a lojas para conter a alta de infecções. 
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LEIA TAMBÉM

Estado de São Paulo entra na fase amarela da quarentena: veja o que abre e fecha

A entidade constatou ainda crescimento nas internações pela doença em 79% dos hospitais na rede
particular. Os dados são de uma pesquisa realizada com 20% dos hospitais privados, totalizando 76
unidades, dos 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS) do Estado."Nitidamente, a gente percebe
que houve um aumento de ocupação, seja nos leitos de internação normais quanto nos de UTI", diz 
Francisco Balestrin, presidente do SindHosp. A amostra do levantamento, segundo ele, e representativa
reúne 20% dos 383 hospitais do Estado. Segundo Balestrin, os 76 hospitais que participaram do
levantamento têm, juntos, 7.760, dos quais 1.777 são de UTI.

"Desses, 40% são os leitos que os hospitais colocam à disposição da covid-19. É nesse grupo que
encontramos 84% de ocupação." Os dados foram coletados entre 23 e 26 de novembro e, de acordo com

Segundo a pesquisa, 65% dos hospitais estão mantendo procedimentos eletivos, incluindo cirurgias Foto: Nilton
Fukuda/Estadão
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a entidade, o aumento de unidades que relataram incremento nas internações foi em relação ao período
de 16 a 19 de novembro, quando 44,5% dos hospitais registraram crescimento.

Segundo a pesquisa, 65% dos hospitais estão mantendo procedimentos eletivos, incluindo cirurgias. O
objetivo é evitar o agravamento de doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares. No dia
19, o governo estadual recomendou o cancelamento de cirurgias eletivas, para evitar a sobrecarga do
sistema hospitalar. 

O levantamento mostrou ainda que 67% dos hospitais consultados afirmaram que têm capacidade de
aumentar o número de leitos para o novo coronavírus caso seja necessário. "Os hospitais ainda têm
espaço para aumentar o seu atendimento, mas, na realidade, a gente precisa de espaço para atender os
outros pacientes, fazer as cirurgias eletivas, receber os pacientes que precisam ter o diagnóstico.
Pacientes com problemas cardiológicos, neurológicos e câncer se desconectaram dos seus médicos por
causa da pandemia."

O presidente do SindHosp diz que a população e os governos municipais e estadual precisam trabalhar
para evitar que mais pessoas continuem se infectando.

"Os casos não podem aumentar alucinadamente. Governo e cidadãos precisam fazer a sua parte para
não ter uma 2ª onda. Houve afrouxamento, que não deveria ter acontecido, com baladas clandestinas,
pancadões, restaurantes lotados, festas de aniversário e de casamento com 500 pessoas, como se a
covid tivesse ido embora. O período eleitoral também teve aglomeração. São conjuntos de aglomerações
em espaços fechados e basta uma pessoa doente para ter um aumento do número de casos."

Na rede pública, menos da metade das vagas está disponível

No Estado de São Paulo, a taxa de ocupação em UTI para covid-19 é de 52,7%. Em leitos de
enfermaria, esse índice é de 42%. Já na capital paulista, a taxa de ocupação em UTI nos hospitais
municipais é de 50%. 

"A situação em internações e casos é equivalente à que tivemos entre setembro e outubro, época em que
tivemos regiões variando entre amarelo e verde (dois dos cinco níveis do plano estadual de
flexibilização da quarentena), quando começamos a ter mais estabilização, mas com números mais
elevados", disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, nesta segunda, na coletiva
de imprensa   

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Tudo o que sabemos sobre: São Paulo [estado] saúde pública hospital

coronavírus [número de casos]

Estado de São Paulo entra na fase amarela da quarentena: veja o que abre e fecha

Rússia inicia vacinação com Sputnik V, que ainda está em testes

OMS afirma que situação da covid-19 no Brasil é 'muito preocupante' e país deve ser 'sério'

RECOMENDADAS PARA VOCÊ

PATROCINADO

https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-paulo-cidade-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-paulo-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/saude-publica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/hospital
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-numero-de-casos
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,estado-de-sao-paulo-entra-na-fase-amarela-da-quarentena-veja-o-que-abre-e-fecha,70003534497
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,hospital-de-moscou-inicia-vacinacao-da-populacao-local-com-imunizante-contra-covid-19-ainda-em-teste,70003534294
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-afirma-que-situacao-da-covid-19-no-brasil-e-muito-preocupante-e-pais-deve-ser-serio,70003534307
https://www.outbrain.com/what-is/default/pt
https://publicacoes.estadao.com.br/marcasmais2020/nao-sou-marca-achei-meu-papel-na-crise/?obOrigUrl=true
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,lula-pingaiada-e-petista-sfda-dados-vazados-da-saude-tinham-ofensas-a-politicos-de-esquerda,70003537209?obOrigUrl=true
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,idosos-acima-de-75-profissionais-de-saude-e-indigenas-serao-os-primeiros-vacinados-contra-covid,70003535809?obOrigUrl=true


/

Encontrou algum erro? Entre em contato

Conheça a empresa brasileira que
cuida da saúde dos funcionários
como ninguém

Lula 'pingaiada' e 'petista sfda':
dados vazados da Saúde tinham
ofensas a artistas e políticos -
Saúde

Covid: vacinação deve começar só
em março e vai priorizar idoso,
profissional de saúde e indígena -
Saúde

Apelo de festas e encontros com amigos cria tensão para jovens e pais na quarentena - Saúde

PUBLICIDADE

Médico Alerta: Pare com Analgésicos! Se sente dores
na coluna faça isso em casa (Assista)
Dr. Wilson Garves - Especialista em Dor

PUBLICIDADE

Artrite e artrose: em entrevista exclusiva, médico
revela tratamento natural que elimina a dor
Curcuflex

PUBLICIDADE

O segredo para comprar na
AliExpress que as pessoas não
sabem
Cuponomia

PUBLICIDADE

A Verdura que Aumenta o Açúcar
no Sangue
Be Your Future

PUBLICIDADE

Médico Dermatologista: “Fazer
Isso Todas as Manhãs pode
Recuperar a Pele Flácida (Sem
Cremes)”
Dr. Rafael Freitas - Especialista em B…

DESTAQUES EM SAÚDE

Propor vacinação só em março e
alcançar no máximo 1/3 da população
em 2021 é um crime

Nova alta de infecções faz hospitais
privados abrirem mais leitos covid e
reduzirem cirurgias

http://www.estadao.com.br/correcoes/enviar?url=https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,hospitais-privados-de-sao-paulo-tem-84-de-taxa-media-de-ocupacao-em-utis-para-covid-19,70003534541
https://publicacoes.estadao.com.br/marcasmais2020/nao-sou-marca-achei-meu-papel-na-crise/?obOrigUrl=true
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,lula-pingaiada-e-petista-sfda-dados-vazados-da-saude-tinham-ofensas-a-politicos-de-esquerda,70003537209?obOrigUrl=true
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,idosos-acima-de-75-profissionais-de-saude-e-indigenas-serao-os-primeiros-vacinados-contra-covid,70003535809?obOrigUrl=true
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apelo-de-festas-e-encontros-com-amigos-cria-tensao-para-jovens-e-pais-na-quarentena,70003536389?obOrigUrl=true
https://info.doutornature.com/sfunnel/1963/?ob_campaign_name=CSD-2.4&ob_ad_id=00050fc7a20b77e936bb273f8fec4516d4&ob_ad_title=M%C3%A9dico+Alerta%3A+Pare+com+Analg%C3%A9sicos%21+Se+sente+dores+na+coluna+fa%C3%A7a+iss&ob_campaign_id=00109b060364698e625ccee1583a010291&ob_section_id=$section_id$&ob_section_name=$section_name$&ob_publisher_name=$publisher_name$&utm_source=Outbrain&fp=1&obOrigUrl=true
http://saudeemais.com/medico-reumatologista-anuncia-o-fim-das-dores-articulares-finalmente-chega-ao-brasil/?utm_source=outbrain&utm_medium=DESKcurcumixNEW&utm_campaign=DESKcurcumixNEW&utm_content=003f91f13cca48165c23f217b98fdaad79&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.cuponomia.com.br/lpage/ext_dincriveis_aliexpress?utm_source=outbrain&utm_medium=Display&utm_campaign=INST_WLCPA_D&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.sl.beyourfuture.com.br/nd/cartas/coma-diabetico/index.html?utm_source=Outbrain&utm_campaign=C17-ND|SemiAutomaticDesktop|IMG0017-Coma&utm_content=IMG0017|A+Verdura+que+Aumenta+o+A%C3%A7%C3%BAcar+no+Sangue&utm_term=$publisher_name$|$section_name$&utm_medium=cpc&obOrigUrl=true
https://info.doutornature.com/sfunnel/2091/?ob_campaign_name=AAOX-4.5&ob_ad_id=009ec514f7e73066980ec8f94cb24eb65a&ob_ad_title=M%C3%A9dico+Dermatologista%3A+%E2%80%9CFazer+Isso+Todas+as+Manh%C3%A3s+pode+Recuperar+a+Pe&ob_campaign_id=00000600c453c3a8107b024875d46751a9&ob_section_id=$section_id$&ob_section_name=$section_name$&ob_publisher_name=$publisher_name$&utm_source=Outbrain&fp=1&obOrigUrl=true
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,propor-vacinacao-so-em-marco-e-alcancar-no-maximo-13-da-populacao-em-2021-e-um-crime,70003537739
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,nova-alta-de-casos-faz-hospitais-abrirem-mais-leitos-covid-e-reduzirem-cirurgias,70003537706


/

Lula 'pingaiada' e 'petista sfda': dados
vazados da Saúde tinham ofensas a
artistas e políticos

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,lula-pingaiada-e-petista-sfda-dados-vazados-da-saude-tinham-ofensas-a-politicos-de-esquerda,70003537209
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssZ2qPYQ1gEvTvIfmvrgESPdc6aI2rRZZ_NTuxymZjDXOe3qyBqQTK8bmYUEtKA8gFh2Yrwivmx_S5X644etuvFcnMcFbzWIXvsywKUtczhiIh0B63oXrsBN2cDmhJ6mx82v1izMfP0VEIBBFudRsiP5kkISHJ37AXSPPpTdlFg1DFsUmi0fle9MzDCs-C1xSM76phpBEi8PbMGQe9r4MKijfImWmA8fZj0dvxPb_dVo0KaUdaJ_Bd_ukP38o6-mvSrOUEiMHT4kQ&sai=AMfl-YR57PXAtzOVgs1dauC4jOk82bpEx8mVqotUkkfrZAEWx-P2wQEYJXGXMl-soWJKMTHiEs6fCnp5Bht4E5vpo1j42Fc7yITPFbpscycK9nXpSB03R4l3TiRMr3HTO3e6TtTxbA&sig=Cg0ArKJSzC4kcEneX5Ig&adurl=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DUuDQNVlwdKE
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuolSzLv0J-tNKM70vSY6O_vhl3Du08S1-hx2EwoRw5d0Z1osN3A7sqQC-cIHTC52KOUJIlulgH74495DlIi9XQm9odRviN3NoOCEQvbm_cWIsYfEZCLo7Gy2W33CKX2H1PZAk8a5SOgA3yFfyr0gYRmQh4e_4Pmvt2Xl3EZ2VYu7ywjsn9Os5kKxIY6SQYBbOz3UAJmGJTf8_PyAe0hiRTdxOlQDlq-mbxF0inv35j0PC6lGIRM5CzoCcjSd9YytEfM-MLnbiX5NELvQyk1bUWr8LGJHPi6ChibEcWol-iXqboTBM76UI5Xdnvxpu0DRAS-ApVf4IKaIGhCe9EWphm24KcC5J1fag0tL2_3N35Q4vedSJkF2xdhFn9LHnNFtZmpnjbUuJ7ZGcFutyHFY-pptd3QQ77g_6VdW2d6mIfbFov3i_jb_R6xSM1p-bIvfPZkEqvBpJu6F1DnmxmtZ-23CtQTaZS41WnV-mGFcpSNiaPUG4nXw4-jLpa0suHqkGgt0OWwkTmEnnj2wCrhoygMp4POv5pOaR98ZtUgUFt7SwJWLA-K50-D6bASPKu5uenlqYHGuirLvtvNEq78psE35N2FoNJuErXgOSB1-fJTEp7CL-0jG7q3tS-tdOdt8x6dZcWsP0vANLUuO04NsnXUE3uoItKqBurJdX9C1EZKvGTUlldxnd5whXNDpxkEp1EZSp6uFwGq-MzHAWvL8ECnNSO1fKzKideBekAlSUzlig1-PeGL34Jr17klPR2675fe6oacx-WCYhCNvj-hJYSbqvbYuQV8vOnv3aXmLie_CbfU60x6Tsnh75PwRXegChLXup6SnP59AMDlJ0Rf-5kmqTHN5sZEVIVelUprKdhbGIUbVNUETGoC_I0QMvULH3pG0gv0m3Q1_SX5MWur2YC2q-dxaBdIgj1khV4v-MZv5yjdEqshTDSVPi9hRFLbHE13PlyTHxzWwYS6yy2ul9sUwq5ZG4y5mCiDpKIGuoH20ajOnBJHJQUnWsCm0-diIe_0TCcjh4rjA45IMlXcx9MvgX4tMU2sAm3uibQUfackHZEXDcmaSOACGd5MjBKgTW8mGlmI1IfcEgioPQvA_jnLlV4QoUprSmh07TmFc1I47SYsFh6UtEYgp44H0KUtNHMDHwcdop4P90-f9nRIidS6msfl0Miwz9QlDw1CI4SWsPV0EWJQgdW&sai=AMfl-YQ6EiOKpsecgY0Bc-tt2fNj5vR_gscXU73-O33sbVscEMimYciuvzSI9rounQ2mKSntiLQXHfDIZC1mEZvNKfwiVwt7lWOUA7oJz4EDW-6QMb39UcPdAyhXoKgBa4exNgjyABWBRk3gWmLDH-Te8ZcTmRcDxc3QASr-W738Y33HVUQ-ypswYnxRrkSsC4XJYD9il-6FDFMx-J_rJvZzwpjlxRBfwAbMQCPb8bZCP_RUiTy0WL-4EkLX_hWjPIoGPFKfLyHhMPQ3VFu4cFtU8xpd6Z9tDVYSm__hZlQxX1EahQqxaINS2DvuoTLk3spiuixkOmm8wEdnF2QqXcGwknc5vgKGVzcATx6_tNs4Hk6Y8w&sig=Cg0ArKJSzDTLtRzqaEKj&urlfix=1&adurl=https://loja.electrolux.com.br/cozinha-electrolux%3Fdclid%3D%25edclid!


/

Tendências:

Ansiedade: o que é o transtorno, sintomas e como controlar uma crise

Vacina contra covid-19: o que já se sabe sobre desenvolvimento e testes com humanos

O que é placebo, essencial no desenvolvimento de medicamentos e vacinas

Covid: vacinação deve começar só em março e vai priorizar idoso, profissional de saúde e indígena

Vacina da covid no Brasil: saiba como será aplicação em 2021

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuolSzLv0J-tNKM70vSY6O_vhl3Du08S1-hx2EwoRw5d0Z1osN3A7sqQC-cIHTC52KOUJIlulgH74495DlIi9XQm9odRviN3NoOCEQvbm_cWIsYfEZCLo7Gy2W33CKX2H1PZAk8a5SOgA3yFfyr0gYRmQh4e_4Pmvt2Xl3EZ2VYu7ywjsn9Os5kKxIY6SQYBbOz3UAJmGJTf8_PyAe0hiRTdxOlQDlq-mbxF0inv35j0PC6lGIRM5CzoCcjSd9YytEfM-MLnbiX5NELvQyk1bUWr8LGJHPi6ChibEcWol-iXqboTBM76UI5Xdnvxpu0DRAS-ApVf4IKaIGhCe9EWphm24KcC5J1fag0tL2_3N35Q4vedSJkF2xdhFn9LHnNFtZmpnjbUuJ7ZGcFutyHFY-pptd3QQ77g_6VdW2d6mIfbFov3i_jb_R6xSM1p-bIvfPZkEqvBpJu6F1DnmxmtZ-23CtQTaZS41WnV-mGFcpSNiaPUG4nXw4-jLpa0suHqkGgt0OWwkTmEnnj2wCrhoygMp4POv5pOaR98ZtUgUFt7SwJWLA-K50-D6bASPKu5uenlqYHGuirLvtvNEq78psE35N2FoNJuErXgOSB1-fJTEp7CL-0jG7q3tS-tdOdt8x6dZcWsP0vANLUuO04NsnXUE3uoItKqBurJdX9C1EZKvGTUlldxnd5whXNDpxkEp1EZSp6uFwGq-MzHAWvL8ECnNSO1fKzKideBekAlSUzlig1-PeGL34Jr17klPR2675fe6oacx-WCYhCNvj-hJYSbqvbYuQV8vOnv3aXmLie_CbfU60x6Tsnh75PwRXegChLXup6SnP59AMDlJ0Rf-5kmqTHN5sZEVIVelUprKdhbGIUbVNUETGoC_I0QMvULH3pG0gv0m3Q1_SX5MWur2YC2q-dxaBdIgj1khV4v-MZv5yjdEqshTDSVPi9hRFLbHE13PlyTHxzWwYS6yy2ul9sUwq5ZG4y5mCiDpKIGuoH20ajOnBJHJQUnWsCm0-diIe_0TCcjh4rjA45IMlXcx9MvgX4tMU2sAm3uibQUfackHZEXDcmaSOACGd5MjBKgTW8mGlmI1IfcEgioPQvA_jnLlV4QoUprSmh07TmFc1I47SYsFh6UtEYgp44H0KUtNHMDHwcdop4P90-f9nRIidS6msfl0Miwz9QlDw1CI4SWsPV0EWJQgdW&sai=AMfl-YQ6EiOKpsecgY0Bc-tt2fNj5vR_gscXU73-O33sbVscEMimYciuvzSI9rounQ2mKSntiLQXHfDIZC1mEZvNKfwiVwt7lWOUA7oJz4EDW-6QMb39UcPdAyhXoKgBa4exNgjyABWBRk3gWmLDH-Te8ZcTmRcDxc3QASr-W738Y33HVUQ-ypswYnxRrkSsC4XJYD9il-6FDFMx-J_rJvZzwpjlxRBfwAbMQCPb8bZCP_RUiTy0WL-4EkLX_hWjPIoGPFKfLyHhMPQ3VFu4cFtU8xpd6Z9tDVYSm__hZlQxX1EahQqxaINS2DvuoTLk3spiuixkOmm8wEdnF2QqXcGwknc5vgKGVzcATx6_tNs4Hk6Y8w&sig=Cg0ArKJSzDTLtRzqaEKj&urlfix=1&adurl=https://loja.electrolux.com.br/cozinha-electrolux%3Fdclid%3D%25edclid!
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,ansiedade-o-que-e-o-transtorno-sintomas-e-como-controlar-uma-crise,70003485106
https://www.estadao.com.br/infograficos/saude,vacina-contra-covid-19-o-que-ja-se-sabe-sobre-desenvolvimento-e-testes-com-humanos,1109349
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,o-que-e-placebo-essencial-no-desenvolvimento-de-medicamentos-e-vacinas,70003486405
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,o-que-e-placebo-essencial-no-desenvolvimento-de-medicamentos-e-vacinas,70003486405
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,idosos-acima-de-75-profissionais-de-saude-e-indigenas-serao-os-primeiros-vacinados-contra-covid,70003535809
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,vacina-da-covid-no-brasil-saiba-como-sera-aplicacao-em-2021,70003536294

