
 

OF. 192/2020 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2020. 

Exmo. Sr.  

Romeu Zema - Governador do Estado de Minas Gerais  

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

C/C.: 

Ilmo. Sr. Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva - Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS 

 

C/C.:  

Ilmo. Sr. Fábio Baccheretti Vitor - Presidente  

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG 

 

Ref.: Fechamento do Hospital Galba Veloso e possível aumento da desassistência na saúde mental 

 

 

Prezado Senhor, 

 

O Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais – SINMED-MG, associação sindical regularmente 

registrada no Ministério do Trabalho, inscrita no CNPJ 17.506.890/0001-00, com sede na Avenida do 

Contorno, n.°4999, Bairro Serra, CEP: 30.110-030, Belo Horizonte – MG, representado neste ato por 

seu Diretor-Presidente, Dr. Fernando Luiz de Mendonça, vem por meio do presente, expor e requerer 

o que se segue:  

 

O SINMED-MG tomou ciência, por parte dos médicos, quanto ao fechamento do Hospital Galba Veloso, 

bem como dos atendimentos da unidade às urgências e emergências psiquiátricos, causando grande 

preocupação.  

 

Nossa entidade entende que o atual momento de pandemia da COVID-19 é temeroso e traz esforços 

financeiros e administrativos para concentrar profissionais aos atendimentos da doença. Entretanto, 

também sabemos que a saúde mental dos pacientes que estão em tratamento, somados aos casos 



 

diários de outros que, até mesmo em função da pandemia, estão apresentando sintomas psiquiátricos, 

cresce cada dia mais. 

 

Lembramos que o Hospital Galba Veloso é uma unidade assistencial especializada no atendimento em 

urgência à saúde mental a adultos de ambos os sexos e continua sendo uma referência para os 

pacientes já que além dele, existem apenas outros dois hospitais psiquiátricos públicos no Estado. 

 

Somado a isso, o hospital assume importante papel dentro da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, por ser a unidade hospitalar mais estruturada e capacitada 

para atender os pacientes em crises psicóticas aguda. 

 

Nosso alerta é que, com o fechamento do Hospital Galba Veloso, haverá desassistência de muitos 

pacientes e a consequente falta de leitos para atender estes casos. Além disso, os pacientes com crises 

psicóticas graves não são capazes de entender ou cooperar para o isolamento social do momento, 

principalmente aqueles que também porventura sejam suspeitos de infecção por COVID-19, colocando 

em risco a vida deles e dos familiares. 

 

O SINMED-MG entende que, no atual momento, não se pode ignorar a saúde mental das pessoas e a 

falta de um hospital de assistência, com leitos disponíveis, pode gerar o caos em outras unidades de 

saúde, com alta demanda de pacientes descompensados, o que colocara em risco a população e os 

profissionais de saúde, aglomerando pessoas e acelerando a transmissão do COVID-19. 

 

Nossa entidade, assim como os médicos do Hospital Galba Veloso, espera o apoio e sensibilidade do 

governador e demais autoridades públicas no sentido de reavaliar tal medida, considerando os 

impactos e as graves consequências para a saúde dos atuais pacientes assistidos pelo hospital, além 

dos demais casos que possam necessitar de atendimento 

 

Atenciosamente, 

 

 

Fernando Luiz de Mendonça – Diretor Presidente 

Sindicato dos Médicos de Minas Gerais  


