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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

Assessoria Estratégica

 

O�cio FHEMIG/ASTRA nº. 4/2020

Belo Horizonte, 08 de abril de 2020.

Sr.
Fabrício Torres Sampaio
Diretor-Geral
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DEER/MG

  

Assunto: Intervenções no Hospital Júlia Kubitschek - HJK

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2270.01.0015844/2020-10].

  

Prezado Diretor-Geral,
 
A par�r do Decreto NE Nº 113, de 12 de março de 2020, que declara situação de emergência em Saúde Pública no

Estado em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 - Coronavírus, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
(Fhemig) vem empreendendo esforços para atuar no con�ngenciamento e enfrentamento à pandemia, tendo elaborado Plano de
Capacidade Plena Hospitalar em Resposta à pandemia de COVID-19 (13303135).

 
O Plano estabelece, a par�r das diretrizes do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) e das

es�ma�vas de aumento grada�vo e em larga escala dos casos confirmados, as fases de resposta hospitalar da Rede Fhemig à
pandemia de COVID-19, conforme demanda por internação em leitos de terapia intensiva e enfermaria.

 
Considerando ainda a base populacional de Minas Gerais e a es�ma�va de técnicos da SES MG para o período

crí�co, o pior cenário compreende 14.000 casos novos de COVID-19 em abril de 2020 com demanda de leito de internação, sendo
que 5% demandam internação em leitos de terapia intensiva adulto, mesmo com as medidas adotadas no Estado para redução da
transmissão do vírus.

 
Estas medidas podem ter impacto inferior ao desejado, podendo atrasar os prazos descritos, mas o preparo da rede

de saúde deve ser robusto e imediato, se encontrando na fase de preparo para cenário crí�co, grave e de colapso da rede de saúde,
restando um prazo curto para o aumento de demanda de leitos.

 
Dessa forma, a Fhemig definiu o início da resposta em hospital preferencial de atendimento à pandemia do COVID-

19, buscando, enquanto possível, concentrar o atendimento em unidades hospitalares específicas, considerando a integração das
Unidades da Rede Fhemig nas redes SUS para compor os planos con�ngenciais municipais.

 
O Hospital Júlia Kubitschek (HJK) já foi acionado como a segunda fase de resposta e também está atendendo casos

suspeitos e confirmados de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Diante dos cenários apresentados, espera-se que a
demanda para leitos de terapia intensiva ultrapasse os leitos operacionais existentes, sendo indispensável a ampliação das vagas no
HJK para sua capacidade máxima, que inclui até 126 leitos de CTI, 35 leitos de enfermaria e 35 leitos de alojamento conjunto. Além
disso, a maternidade do HJK é a maternidade preferencial para gestantes, parturientes e puérperas com casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19 no fluxo de responsabilidade rede municipal de Belo Horizonte. 

 
Neste contexto é crucial e urgente a conclusão das obras de reforma para ampliação de leitos e apoio assistencial

no Hospital Júlia Kubitschek, uma vez que trata-se do segundo hospital de referência estadual no atendimento de casos suspeitos e
confirmados de pacientes infectados pelo novo coronavírus e que apresenta um grande potencial de expansão de leitos.

 
Diante do cenário apresentado, o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão (SEPLAG), negociou junto à empresa Vale a liberação de recursos no valor total es�mado de R$
9.100.000,00 para execução das obras descritas no quadro abaixo.

 
Intervenções Valor Es�mado

- Finalização da obra de implantação do CTI Adulto (40 leitos)
- Execução de adequações no layout do Bloco Cirúrgico

R$ 9.100.000,00
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- Instalação de novo conjunto de equipamentos do Sistema de Condicionamento e Filtragem de
Ar que atenderá o CTI (40 leitos e o Bloco Cirúrgico)
- Revisão dos trechos das redes de gases medicinais, com subs�tuição das linhas principais de
distribuição
- Subs�tuição dos circuitos alimentadores existentes do QDC de algumas Alas até as
Subestações e Grupos Moto Geradores - GMGs
- Reforma dos barramentos, disjuntores e proteções das Subestações existentes
- Instalar novos barramentos, disjuntores e GMGs
- Construir um novo Cubículo de Medição de Energia Elétrica (CEMIG)
- Subs�tuir os cabos dos circuitos alimentadores desse Cubículo até as Subestações existentes

Total R$ 9.100.000,00
 
Dessa forma, a Fhemig vem por meio deste solicitar ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de

Minas Gerais (DEER) a priorização na contratação e execução das referidas intervenções diante dos mo�vos apresentados.
 

Atenciosamente, 

  

Documento assinado eletronicamente por Fabio Bacchere� Vitor, Presidente(a), em 08/04/2020, às 18:00,
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 h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13302204 e o código CRC
111C5B89.

Referência: Processo nº 2270.01.0015844/2020-10 SEI nº 13302204
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