Governo inicia ampliação de leitos de CTI em
hospital do Ipsemg
Qui 23 abril
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) vai ampliar as vagas
de CTI no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), localizado na área central de Belo
Horizonte. A obra vai possibilitar que 16 leitos de tratamento intensivo, sendo dois isolados, sejam
disponibilizados para atender adultos, o que representa aumento de 53% do número total de leitos
dessa modalidade no hospital, que hoje conta com 30 leitos de CTI adulto e 18 leitos de CTI
infantil.
Estão em execução adequações físicas ao custo estimado de R$ 900 mil, no prazo de 60 dias. Ao
todo, deverão ser investidos pelo Governo de Minas R$ 5,2 milhões para a ampliação.
O presidente do Ipsemg, Marcus Vinicius de Souza, informa que a obra, fruto de esforço conjunto do
governo estadual, será vistoriada e gerida pelo Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem (DER-MG). “Houve apoio decisivo das secretarias de Estado de Planejamento e Gestão
(Seplag) e de Fazenda (SEF), que estão priorizando recursos orçamentários e financeiros para o
enfrentamento da Covid-19 nas unidades estaduais de saúde, dentre elas o Ipsemg”, explica.
Com isso, estão assegurados não apenas os recursos necessários às intervenções físicas, mas
também para aquisição de equipamentos essenciais ao aparelhamento do espaço, o que alcançará
valores da ordem de R$ 4,3 milhões. Souza ainda reforça que está é mais uma ação alinhada às
diretrizes de governo, para “resgatar o Ipsemg como o grande plano de saúde dos servidores
públicos estaduais”, afirma.
Souza lembra, ainda, o objetivo de qualificar e ampliar a rede de atendimento própria e também a
rede credenciada em todo o estado. Segundo ele, em pouco mais de 15 meses da atual gestão,
mais de R$ 1,5 bilhão foram integralmente utilizados na prestação de serviços de saúde dos
servidores. Além disso, especialmente em tempos de restrições trazidas pela pandemia do
coronavírus, novos hospitais estão sendo credenciados e novos serviços estão sendo
disponibilizados, como o teleatendimento pediátrico, dentre outros que podem ser consulados no
site www.ipsemg.mg.gov.br.

