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Nota de esclarecimento 

 

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, referência estadual para atendimento em 
mais de quinze especialidades médicas, bem como, atendimento aos pacientes suspeitos e 
confirmados da COVID-19, Unidade da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, 
traz os seguintes esclarecimentos que se fazem necessário: 

1. A matéria veiculada no site Midiamax/UOL, publicada em 13/08/2021, às 18h15 com o 
título “Lixo é transportado em elevador de pacientes no HRMS” trata-se de uma notícia 
equivocada. Na demanda recebida pela Assessoria de Comunicação do HRMS, por e-
mail, com o assunto: “Solicitação: Risco de Contaminação nos elevadores do Hospital 
Regional”  recebido em 13/08/2021 às 17h06, o site informa que a “um morador da 
Capital informou que...”, e a matéria publicada aponta que foi “um funcionário do 
hospital” entrando em contradição.  A imagem noticiada pelo site se trata de sacos de 
hamper para roupas hospitalares; carrinhos de transporte da lavanderia hospitalar e de 
um colaborador do Hospital Regional, que recolhe as roupas para a lavagem; e mostra 
maca de transporte para pacientes externo. 

2. Esta Unidade Hospitalar possui protocolos e rotinas definidos para assistir os pacientes. 
Dispõe de estrutura física com cinco elevadores, sendo dois sociais e três macas; os 
elevadores sociais são utilizados para transporte de servidores, visitadores e pacientes 
que não necessitam ser transportados por macas, além de otimizados na rotina de 
dispensação de enxoval e nutrição hospitalar, que são realizados por carrinhos de menor 
porte (como na imagem da matéria). Quanto aos elevadores maca, possuímos um em 
reforma total, inoperante há mais de cinco anos e outro que recentemente apresentou 
necessidade de manutenção corretiva com substituição de peças. Diante desse cenário, 
o elevador maca em funcionamento está intensificado para todas as rotinas hospitalares 
necessárias, com priorização de transporte de paciente, sendo executado sua 
higienização, após a realização de transporte de enxoval hospitalar e remoção de lixo. 

3. O transporte de enxoval hospitalar limpo e sujo, é realizado em carrinhos abertos e 
identificados; ensacados exclusivamente e apropriadamente, com embalagens azuis e 
vermelhas, executados por profissionais da Instituição. Quanto ao transporte de lixo 
hospitalar, são realizados em carrinhos maiores e fechados, executados por 
profissionais do serviço de higienização contratado pela Instituição com uniformes 
específicos (conforme foto anexo).  

4. As rotinas hospitalares são realizadas em horários pré-definidos, evitando coincidir 
horários de visitações e transportes de pacientes previamente informados, sendo 
paralisados e higienizados conforme necessidade, priorizado sempre, o atendimento ao 
paciente.  
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5. A direção do HRMS informa que realiza todos os esforços necessários, para o maior 
objetivo: “zelar pela vida”! 

 
 

Campo Grande, 14 de agosto de 2021 
 
 
 

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado e Saúde 

 

Anexo I 

 
Carrinho para recolhimento do lixo hospitalar operado por funcionário terceirizado 

uniformizado. 


