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OFÍCIO CIR. Nº 19/2020                                                                                         

   

À Associação Mineira de Psiquiatria - AMP 

A/C Dr. Humberto Amaral – Presidente da AMP 

 

A Associação Paranaense de Psiquiatria-APPSIQ se solidariza à Associação Mineira de 

Psiquiatria-AMP com relação à necessidade de retomar o atendimento psiquiátrico no Hospital 

Galba Velloso, em Belo Horizonte, Minas Gerais, suspenso para desafogar leitos do sistema 

público de saúde em razão de possíveis casos da Covid-19.  

 

Hoje o hospital, um dos três psiquiátricos públicos do Estado, todos gerenciados pela 

Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), concentra quase 60% das vagas para 

internação de atendimentos psiquiátricos na capital mineira, com 220 leitos para atender a 853 

municípios de Minas.  

 

Queremos reforçar a importância e a necessidade de não serem interrompidos os tratamentos 

psiquiátricos, de qualquer natureza, mesmo em face de uma pandemia como a que estamos 

vivenciando atualmente. Os pacientes psiquiátricos necessitam continuar seus tratamentos, 

quaisquer que sejam, principalmente em uma realidade de pressão social provocada pela 

pandemia.  

 

Entendemos que, se o atendimento psiquiátrico for suspenso no referido hospital, que é 

referência para o Estado todo e relevante dentro da Rede de Atenção Psicossocial da região 

metropolitana de Belo Horizonte, certamente a atenção à saúde mental em Minas Gerais ficará 

comprometida. O Hospital Galba Velloso não é apenas referência nesse tipo de atendimento, 

como também é a unidade hospitalar mais estruturada e capacitada para receber pacientes em 

crises psicóticas agudas.  

 

Por isso, é fundamental restabelecer o atendimento à saúde mental na instituição e adotar 

medidas para não interromper, suspender nem reduzir os atendimentos. Acreditamos que o 

Governo do Estado tenha condições de encontrar alternativas viáveis e que não prejudiquem 

outras áreas da medicina a fim de se preparar para combater a pandemia do coronavírus.  

 
 
 

 
Dr. Júlio César Nogueira Dutra 

Presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria – APPSIQ 
 


