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COMUNICADO À IMPRENSA 

 

   O Hospital Regional Telecila Freitas Fontes vem a público esclarecer fato 

relatado por usuário desta unidade nas mídias sociais desta cidade e região, relacionados 

ao atendimento COVID no setor ISO PS. 

 Informamos que este hospital é referência para a região do Seridó, com 

população estimada em cerca de 300 mil usuários em potencial. Como tal, atendemos 

demandas que vão desde atendimentos ambulatoriais, que poderiam ser atendidos nas 

unidades de saúde da família (Posto de Saúde), até casos mais graves que incluem 

traumas e que constituem o perfil sanitário desta unidade.  

 Para enfrentar o atual contexto epidemiológico, ainda no ano de 2020 este 

hospital instituiu fluxo diferenciado de Classificação de Risco para os usuários com 

sintomas gripais, a fim de evitar cruzamento de fluxos e maior risco aos pacientes na 

porta de entrada. Tal fluxo permaneceu até o mês de maio do ano em curso, quando foi 

descontinuado em virtude do declínio da demanda por atendimentos. Contudo, durante a 

segunda quinzena deste mês, percebeu-se aumento da pressão na porta de entrada deste 

nosocômio por atendimentos relacionados, especialmente, a arboviroses e síndromes 

gripais. 

Relativamente ao que foi divulgado nos vídeos, que afirmam que não havia 

equipe médica para atendimento e que a porta do ISO PS permanecia trancada, é 

importante esclarecer que todos os usuários que aguardavam atendimento naquele 

momento estavam classificados com a cor “Azul”, o que implica em espera de até 

240min para atendimento, e que poderiam ser atendidos em outro ponto da rede 

relacionado a atenção primária à saúde. 

 Salientamos que a equipe multiprofissional se mantinha prestando assistência 

ininterrupta aos usuários já internos no setor ISO PS, uma vez que apresentavam 

quadros clínicos graves, com manutenção de ventilação mecânica invasiva. 
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 Assim, ressaltamos o esforço da equipe multiprofissional para manutenção 

adequada do atendimento à população e orientamos que os usuários busquem, 

inicialmente, a atenção primária dos municípios para o atendimento, só dirigindo-se a 

esta unidade em casos em que haja sinais de alarme. 

 Outrossim, reafirmamos nosso compromisso com a prestação de serviços de 

saúde à população do Seridó potiguar com qualidade e excelência, de forma pública e 

gratuita. 

Por fim, ressaltamos a importância de permanência das medidas não 

farmacológicas de mitigação da atual situação pandêmica. 
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