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GAB-LEGIS 055/2020                                                                     Belo Horizonte, 31 de março de 2020. 

 

 

Senhor Presidente, 

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a V.S.ª informações 

sobre as medidas adotadas pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG para 

assegurar os direitos dos pacientes psiquiátricos do Hospital Galba Velloso no processo de transferência 

para o Instituto Raul Soares (IRS), motivado pela necessidade de disponibilização de novos leitos para 

tratamento ao covid-19. 

Diante do cenário de pandemia vivenciado por Minas Gerais, se mostra cada vez mais 

urgente a necessidade de ampliação do número de leitos em hospitais para o tratamento ao covid-19. 

Para atendimento dessa demanda, chegou ao nosso conhecimento que a FHEMIG realizou, em sintonia 

com o Comitê Estadual de Enfrentamento ao covid-19, um remanejamento entre as unidades da rede 

que resultará em 200 novos leitos. Nesse processo, se encontra o Hospital Galba Velloso, cujos 

pacientes internados foram transferidos para o Instituto Raul Soares (IRS), também especializado no 

cuidado a pacientes da saúde mental.  

Ocorre que a Comissão de Ética Médica do Hospital Galba Velloso e o seu corpo clínico, 

relataram em manifesto cuja cópia segue em anexo, que estas transferências foram feitas sem 

planejamento e sem discussão com a comunidade hospitalar, e que existe o risco de superlotação do 

Instituto Raul Soares, e o risco de desestabilização dos doentes psiquiátricos graves, uma vez que não 

houve tempo hábil para o instituto se adequar para receber os pacientes transferidos.  

Diante do exposto, solicito a V.S.ª esclarecimentos sobre a continuidade do tratamento dos 

pacientes psiquiátricos do Hospital Galba Velloso, bem como sobre os prazos para reabertura dos leitos 

para os pacientes psiquiátricos graves no hospital, e para destinação dos leitos ociosos do setor 

ortopédico do hospital, após superada a crise do covid-19. 

Sem mais para o momento, renovo meus protestos de estima e consideração, e coloco-me à 

disposição para o que for necessário. 

Cordialmente, 

 

 

Ana Paula Siqueira 
Deputada Estadual – REDE 

 
 
Ao Ilmo. Senhor Presidente 
FÁBIO BACCHERETTI VITOR 
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