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O Hospital Regional de Catolé do Rocha Dr. Américo Maia de Vasconcelos, vem através deste esclarecer 

a realidade dos fatos ocorridos no ultimo dia 27 /12/2018 com relação ao atendimento da paciente 

exposta em vídeo que circula nas redes sociais. 

Ao analisarmos a situação exposta juntamente com a ouvidoria do hospital constatamos que não foram 

encontrados registro de tais fatos , verificamos ainda através de analises mais profundas juntamente a 

equipe técnica do hospital que não existe veracidade dos fatos mediante a forma que foi apresentada. 

Através de informações colhidas em nossos registros foi constatado que a paciente não deu entrada 

nessa unidade na parte da manha e sim, por volta das 13:00 horas conforme horário registrado 

eletronicamente na ficha de atendimento da mesma, o que não condiz com o que foi relatado no 

referido vídeo. 

A mesma foi admitida e encaminhada ao setor de classificação de risco onde o profissional responsável 

classificou seu quadro clinico com base no protocolo de Manchester na classificação de cor Amarela( 

podendo aguardar de 50 minutos a uma hora para o atendimento caso a equipe esteja em alguma 

urgência) . Relatamos ainda que no referido momento a equipe se encontrava com um paciente com 

suspeita de infarto dentro do setor de urgência, e que ao termino desse atendimento que se deu por 

volta das 14:00 horas,a paciente exposta no vídeo já se encontrava medicada e restrita ao leito 

localizado na área verde onde permaneceu em observação. 

Informamos ainda que a referida paciente estava lúcida e orientada, relatando enxaqueca( dor de 

cabeça) , sinais vitais aferidos e constatados preservados e dentro dos padrões da normalidade. É 

notório o avanço da Saúde do nosso Estado, bem como das demais pastas que o compõem, o que não 

nos acomoda e nos remete a busca de varias outras conquistas com o objetivo de avançar sempre, 

seguindo firmes e atuante frente nossa função e responsabilidade diária. 

Quando nos dirigimos a radio desse município, vamos munidos de fatos verídicos e não relatamos 

situações inexistentes , ate porque tudo que é exposto tem como ser comprovado por registros , 

documentos e visita em loco dentro da unidade de saúde. 

Nosso compromisso é continuo com toda a população de Catolé do Rocha e região. Onde sempre 

buscamos nos empenhar ao maximo fazendo o nosso papel de atender as necessidades da população 

sempre com muita responsabilidade buscando ir sempre além do que nos cabe,onde muitas vezes 

acabamos suprindo e resolvendo algumas necessidades da população que poderiam ser direcionadas e 

realizadas nos órgãos municipais. 



Com base no exposto e em defesa incondicional por um SUS de qualidade justo e eficaz , pregamos a 

necessidade de que as bandeiras partidárias sejam baixadas e que foquem os olhares para o outro e 

suas necessidades tornando assim a defesa empática da vida um mantra aonde quer que estejamos 

atuando. 

Em tempo pedimos desculpas pela forma que foi exposto o ocorrido, salientando que não condiz com a 

realidade dos fatos e nos colocamos a disposição juntamente com toda a equipe do hospital para 

demais esclarecimentos. 
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