
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Carta Aberta de alerta à população paraibana 
sobre o risco de colapso do sistema de saúde 

 
 

 
 

 João Pessoa, 21 de maio de 2020. 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, O HOSPITAL UNIMED JOÃO 
PESSOA, O HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO, O HOSPITAL NOSSA SENHORA 
DAS NEVES, A SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO DA PARAÍBA E A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA vêm a público manifestar preocupação com 
o avanço da pandemia do Covid-19 no Estado da Paraíba, notadamente na região 
metropolitana de João Pessoa, e com o progressivo esgotamento da capacidade da rede 
hospitalar pública e privada dedicada ao tratamento da doença, alertando a população local 
para a necessidade de se respeitar estritamente as medidas de contenção de propagação 
do novo coronavírus recomendadas pela comunidade científica nacional e internacional e 
adotadas pelo Estado da Paraíba e seus Municípios, os quais seguem as diretrizes 
preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e promovem o isolamento 
horizontal. 
 

O momento é grave e exige serenidade e solidariedade por parte dos gestores das 
várias esferas de governo e da iniciativa privada, para salvaguardar a estrutura hospitalar 
mínima necessária ao acolhimento dos pacientes acometidos da doença, a qual pode ser 
comprometida rapidamente caso haja relaxamento dos níveis de adesão às medidas 
restritivas sanitárias atualmente em vigor. 
 

Em meio aos desafios e hipóteses que ainda cercam a pandemia de Covid-19, está 
claro que o isolamento social rigoroso é a ação mais eficaz para evitar a rápida disseminação 
da doença e o consequente colapso do sistema de saúde, tanto da rede pública quanto da 
rede privada. 

 
A seguir constam as taxas de ocupação de leitos destinados ao atendimento de 

pacientes adultos infectados pelo Covid-19 das redes pública e privada para uma 
compreensão mais ampla da gravidade da situação em referência: 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

REDE HOSPITALAR PRIVADA (Dados de 21/05/2020) 
Nº ESTABELECIMENTO DE SAÚDE LEITOS DE UTI 

OCUPADOS 
LEITOS DE 

ENFERMARIA 
OCUPADOS 

01 HOSPITAL UNIMED JOÃO PESSOA 85% 90% 
02 H. MEMORIAL SÃO FRANCISCO 90% 100% 
03 H. NOSSA SENHORA DAS NEVES 70% 86,66% 

 
REDE HOSPITALAR PÚBLICA (Dados de 19/05/2020) 

Nº ESTABELECIMENTO DE SAÚDE LEITOS DE UTI 
OCUPADOS 

LEITOS DE 
ENFERMARIA 
OCUPADOS 

01 1ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE 83% 58% 
02 2ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE 48% 56% 
03 3ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE 38% 47% 

 
A união harmônica de esforços de todos se faz imprescindível inclusive para rechaçar 

condutas de desrespeito às referidas medidas e manifestações que incitam tal desrespeito, 
contradizendo diretrizes técnicas adotadas pela legislação nacional e local, com potencial 
de desmobilizar a população quanto à prevenção de contaminação por Covdi-19 em um 
momento crucial, quando ainda há tempo de se evitar o referido colapso e atenuar número 
de mortes. 
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