
Romeu Zema anuncia melhorias para a Saúde
de Barbacena e região
Sex 22 outubro

O governador Romeu Zema anunciou nesta sexta-feira (22/10), em Barbacena, no Campo das
Vertentes, investimentos para a área da Saúde do município e região.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) vai ceder um prédio localizado no
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHBP), hoje inutilizado, para que a Prefeitura de
Barbacena possa fazer a reforma e implementar um novo Centro de Especialidades Médicas (CEM)
no local. A iniciativa vai garantir a assistência adequada à população mineira.

Dessa forma, o imóvel que atualmente abriga o CEM será destinado à abertura da 1ª Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) de Barbacena. Com o intuito de apoiar o município na implantação no
novo Centro de Especialidades, o Estado vai repassar R$ 10 milhões para adequações físicas e
aquisição de equipamentos para estruturar as futuras instalações.

Além disso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) vai auxiliar o município no processo de
habilitação para os atendimentos da UPA 24h, uma vez que essas unidades são de
responsabilidade municipal.

Zema destacou o empenho do Estado para fortalecer a assistência da saúde em toda a região do
Campo das Vertentes.

“A nossa Secretaria de Saúde vai fazer um investimento expressivo aqui numa UPA e no Centro de
Especialidades. Além disso, nós vamos aumentar os repasses para duas unidades de saúde
importantíssimas aqui da cidade, o Hospital Regional de Barbacena - Dr. Jose Américo e também a
Santa Casa. Isso está dentro do nosso programa Valora Minas, que visa transferir mais recursos
para as unidades de saúde que têm alta resolutividade, e essas duas unidades estão incluídas. E,
ainda, o Samu Regional passa a receber também um adicional”, afirmou o governador durante
coletiva à imprensa.

Reorganização

O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio
Baccheretti, afirmou que os investimentos que serão
realizados vão possibilitar um melhor atendimento à
saúde de toda a região.

“Os anúncios e os recursos vão reorganizar a saúde
pública, especialmente a urgência e emergência da
região. É a construção de um novo centro de
especialidades médicas em um prédio ocioso do hospital da Fhemig, aproveitando aqueles
espaços que estão sem utilização. A partir daí, onde funciona hoje o ambulatório do município será
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abrigada a nova UPA, e este é um grande investimento que o Estado está fazendo. Além disso, o
hospital regional, referência da urgência, receberá investimentos que poderão auxiliar na
ampliação de leitos de enfermaria, CTI e compra de novos equipamentos. Desta forma, a gente
reorganiza a rede e dá uma atenção muito mais qualificada”, explicou o secretário.

O prefeito de Barbacena, Carlos Du, afirmou que estes investimentos eram esperados há anos pela
população do município e que este reforço na saúde pública irá beneficiar toda a região.

“Este momento marca não só o recebimento de equipamentos e investimentos, mas uma nova
história, um recomeço em Barbacena para a nossa população e da região. Queria agradecer este
apoio do Governo do Estado, sem ele não seria possível a gente conseguir fazer a UPA e também
o Centro de Especialidades Médicas”, afirmou o prefeito.

Também participaram do evento o deputado federal Dr. Frederico, os deputados estaduais Doorgal
Andrada, Coronel Herique e Gustavo Santana, além de prefeitos e vereadores da região,
representantes das Forças de Segurança e demais lideranças.

Valora Minas

Dentro da nova Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Valora Minas, o Hospital
Regional de Barbacena Dr. José Américo e a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena terão
aumento dos repasses anuais para melhorar o atendimento à população.

A primeira unidade tem previsão de receber mais R$ 2,3 milhões. Já a Santa Casa de Misericórdia
de Barbacena deverá ter um incremento de R$ 1,05 milhão.

A Santa Casa tem como perfil assistencial o atendimento ao Parto de Gestação de Alto Risco,
Risco Habitual, referência de atendimento pediátrico e a Neurocirurgia. O Hospital Regional é
referência para atendimento ao Trauma e ao AVC.

Esse aumento de recurso visa à ampliação do acesso e melhoria na qualidade dos serviços
prestados, ampliação de leitos, aumento da resolubilidade, principalmente nas especialidades de
média complexidade.

A estrutura proposta pelo Valora Minas leva em consideração as necessidades da população,
corrigindo disparidades na alocação de recursos entre as regiões e impasses metodológicos para
mensurar a eficiência do investimento.

Samu

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passará a receber, por mês, R$ 127 mil
para atendimento de Barbacena e outros 50 municípios da macrorregião, que também serão
beneficiados. O Samu local iniciou as atividades em 2012 e conta com 23 unidades móveis
terrestres. O repasse está previsto para novembro.
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Barbacena receberá ainda R$ 83,6 mil anuais a mais com a Política Estadual de Financiamento da
Atenção Primária à Saúde, aumentando a população coberta por equipes de saúde da família, o
serviço de saúde bucal, entre outros benefícios.


