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Francisco Beltrão-PR., 09 de março de 2021.  

 

À  

8ª Regional de Saúde 

A/C Sra.  Nadia Zanella 

Nesta 

 

Prezada Senhora 

 

Utilizamo-nos do presente para, em regime de urgência,  NOTICIAR à esta Regional de Saúde,  

que em virtude  do volume exacerbado e incontrolável  de atendimento da COVID 19, a 

capacidade operacional da Policlínica São Vicente de Paula se esgotou na data de hoje, a partir 

das 21 horas, não havendo leitos disponíveis para internamento e tratamento de qualquer 

paciente. 

Dessa forma, prezando pela necessária qualidade do atendimento a ser prestado aos usuários, 

sobremodo para garantia da higidez de todos e do tratamento adequado, a Policlinica São 

Vicente de Paula comunica que estará suspendendo temporariamente o seu serviço de que 

Pronto Atendimento, o que deverá ocorrer a partir das 07h00 do dia 10 de março corrente, 

permanecendo dessa forma até que seja possível o mais breve restabelecimento da sua 

capacidade de atendimento, condição esta que uma vez normalizada, será imediatamente 

comunicado à esta Cooperativa.  

Nesta condição então,  solicitamos os mais valorosos e breves préstimos desta Regional de 

Saúde, na condição de gestora do sistema de saúde para que informa à Central de Regulação 

de Leitos da SESA sobre a indisponibilidade de leitos, bem como para que noticie amplamente 

a todos os cidadãos deste município sobre a necessidade temporária e urgente desta 

suspensão de atendimento, orientando-os à procurarem provisoriamente outro serviço de 

atendimento à saúde. Ainda solicita-se de igual modo à esta Regional de Saúde que informe à 

Policlinica quais são os serviços médicos hospitalares disponíveis para eventual 

encaminhamento das demandas que se apresentem à Policlinica e que não puderem ser 

atendidas.  

Certo da compreensão e principalmente da colaboração com a situação decorrente de um 

cenário contemporâneo sem precedentes, agradecemos antecipadamente.  

 

 

 

Policlinica São Vicente de Paula Ltda  


