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O�cio FHEMIG/PRESIDENCIA nº. 188/2020

Belo Horizonte, 24 de abril de 2020.

À Senhora
Laura Mendes Serrano

Deputada Estadual
Assembleia Legisla/va do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, nº 30, Palácio da Inconfidência - 2º andar CJ 228
Bairro: Santo Agos/nho
CAPITAL

Assunto: Hospital Galba Veloso

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2270.01.0017869/2020-43].

Senhora Deputada,

No  contexto  da  pandemia  de  COVID-19,  em  atendimento  à  necessidade  emergencial  de  oferta  de  enorme
quan/dade de leitos para atendimento à crescente quan/dade de casos, situação que vem sendo enfrentada em todo o mundo,
o  Hospital  Galba  Veloso-  HGV  terá  importante  papel  na  resposta  do  estado,  com  oferta  temporária  de  leitos  de  outra
especialidade que não a psiquiátrica.

Atualmente, as instalações do Hospital Galba Veloso- HGV permitem, com pequenas obras e adaptações que já
foram  iniciadas,  a  internação  de até  200 pacientes.  Por  sua  vez,  o  Ins/tuto  Raul  Soares,  possui  capacidade instalada  para
ampliação de leitos e também passa por pequenos ajustes estruturais. O acolhimento pelo Ins/tuto Raul Soares - IRS dos 21
pacientes de saúde mental que hoje se encontram internados no HGV se dará à medida que a situação epidemiológica indique a
necessidade, sempre de maneira respeitosa e humana, lembrando que na resposta à pandemia o tempo salva vidas.

É  importante  considerar  que os  órgãos nacionais  e  internacionais,  como a Organização  Mundial  da Saúde,  o
Ministério  da  Saúde  e  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  de  Minas  Gerais  emi/ram  norma/vas  que  salientam  a  situação
emergencial e catastrófica da pandemia de COVID-19.

A  rápida  disseminação  globalizada  do  COVID-19  ocasiona  o  crescimento  exponencial  do  número  de  casos
suspeitos, confirmados e óbitos. Atualmente o Brasil  se encontra em estado de transmissão comunitária, com muitos casos
confirmados e óbitos que traduzem uma taxa de letalidade de 3,5%.

A Secretaria de Estado da Saúde - SES e o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COES COVID-19
es/mam que o pico da curva epidemiológica a/ngirá cerca de 14.000 novos casos com necessidade de oferta de 14.000 leitos
clínicos e 5.500 leitos de terapia intensiva, caso as medidas de mi/gação não surtam efeito.

Neste contexto, considerando o déficit de leitos no estado e a importância da resposta sanitária e assistencial da
Rede Fhemig para a contribuição na ampliação destes leitos, a Fundação fará resposta à pandemia de COVID-19 ofertando 328
leitos de terapia intensiva e 173 leitos de enfermaria, para atendimento exclusivo aos casos suspeitos e confirmados, além de
397 leitos clínicos de retaguarda às unidades que atenderão exclusivamente os pacientes infectados.

Como parte do plano de resposta, o Hospital Galba Velloso (HGV) ofertará 200 leitos de enfermaria, dentre os 397
previstos, para receber pacientes de outros pontos da rede SUS, em retaguarda aos hospitais que neste momento, emergencial e
excepcional, converterão suas enfermarias em leitos de resposta à pandemia do COVID-19, alinhados com o perfil de resposta
necessária e desenhada pela SES.
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No mundo inteiro esforços estão sendo envidados para a ampliação emergencial de leitos, sendo os Hospitais de
Campanha  a  única  alterna/va  em  muitos  municípios.  Nestas  estruturas,  o  custo/leito  é  mais  alto,  pois  considera  toda  a
estruturação �sica  necessária,  equipamentos  e  recursos  humanos.  A  FHEMIG tem  a  oportunidade de oferecer  um cenário
melhor que o dos Hospitais de Campanha, com estrutura �sica mais segura,  menos dispendiosa com localização geográfica
privilegiada, facilmente adaptável para enfermarias clínicas, com estruturas, tais como, postos de enfermagem, farmácia, posto
de coleta laboratorial, dentre outros já estruturados.

Neste sen/do, o HGV foi definido como unidade de retaguarda de leitos clínicos, considerando que o IRS possui
capacidade instalada, equipe com exper/se, formadora de conhecimentos e que atua com as mesmas diretrizes clínicas na linha
de cuidado do paciente de saúde mental, formada por muitos profissionais que trabalham nas duas unidades. Os pacientes terão
man/dos  seus  planos  terapêu/cos  singulares,  com  segurança  e  qualidade  assistencial  e  seguimento  pela  mesma  equipe
assistencial proveniente do HGV.

Concluindo, esclarecemos ainda que, após o período do enfrentamento do COVID-19, o HGV irá retornar com o
atendimento da Linha de Cuidado de Saúde Mental, de acordo com a necessidade existente no Estado.

Atenciosamente, 

Fábio Bacchere& Vitor

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Fabio Bacchere& Vitor, Presidente(a), em 24/04/2020, às 14:53, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten/cidade deste documento pode ser conferida no site hTp://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13689986 e o código CRC 8F8F7AD3.

Referência: Processo nº 2270.01.0017869/2020-43 SEI nº 13689986
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