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VILA VELHA
DIVULGAÇÃO/SESA

Mais 42 leitos até
dezembro em
hospital estadual
Antigo Hospital dos
Ferroviários será
transformado em
unidade da rede pública
DIONY SILVA

dclebison@redegazeta.com.br

O Hospital Estadual de Vila
Velha, em São Torquato, será transformado em referência em cirurgias eletivas
(sem emergência) com perfil ortopédico no Espírito
Santo e contará com mais
42. O anúncio foi feito na
tarde de ontem pelo secretário de Estado de Saúde,
Ricardo de Oliveira, que garantiu a desapropriação do
antigo Hospital Ferroviário,
que funciona no local.
Odecreto quetem como
vistaadesapropriaçãoserá
publicado hoje no Diário
Oficial do Estado e declara
toda área e suas benfeitorias utilidade pública.
Atualmente, o governo
do Estado possui somente a
posse administrativa do local, o que limita os investimentos na instituição. Com
o decreto publicado, será

possível ampliar a capacidade de atendimento e da
estrutura física do hospital.
Até o fim deste ano, a estrutura já existente, que hoje funciona como retaguarda para a rede estadual e
conta com 50 leitos, será estendida e passará a contar
com 92 leitos e cinco salas
de cirurgias.
“Oplanejadoéquenesse
hospital façamos cerca de
7.500 cirurgias eletivas (as
aquelas em que se consegue escolher a data, sem
emergência) por ano, ou
seja, 10% de todo tipo de
procedimento
cirúrgico
que é realizado no Estado”,
explicou Oliveira.

PROCEDIMENTOS

7.500

cirurgias
É o número de procedimentos eletivos que serão realizados no hospital.

ASecretariadeEstadode
Saúdenãotemhojeumaestrutura que seja capaz de
mensurar a fila de espera
para cirurgias eletivas, entretanto, o número de pacientes que aguardam é elevado, segundo o secretário.
O hospital permanecerá
funcionando normalmente
até que a nova estrutura seja incorporada. “Enquanto
isso, a população que tem
cirurgias agendadas permanece realizando os procedimentos como estão
programados”, ressaltou.
Masdiversasoutrasações
já estão sendo colocadas em
prática. Além dos leitos, a licitaçãoqueprevêacontratação de profissionais da área
da saúde, entre eles médicos, já está em andamento.
Para que o hospital seja
agregado à rede estadual,
ainda é necessário que seja
feita uma avaliação do valor
da desapropriação do terreno e das benfeitorias. Na últimaatualizaçãodogoverno
Federal, o valor estava estimando em R$ 1,5 milhão.

Unidade continua funcionando enquanto processo de desapropriação acontece

SOBRE O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
AMPLIAÇÃO DOS LEITOS
t Atualmente

ra monitorar o andamento de sua solicitação.
Será lançado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), em agosto, um
portal que permitirá aos

usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS), acompanharem a posição na fila e
o tempo previsto para seu
atendimento.
Segundoosecretáriode

O Hospital dos Ferroviários
era administrado pela
Associação Civil Cidadania
Brasil, realizando
atendimentos assistenciais
relacionados a
procedimentos clínicos e
tratamentos destinados a
dependentes de crack,
álcool e outras drogas.

50 leitos
t

Até o fim deste ano

Serão mais 42 leitos
chegando a 92

CIRURGIAS
t Referência
O hospital fará 10% de
todos os procedimentos
cirúrgicos, sem
emergência, realizados
no Estado, um total de
7.500 por ano.

Consulta e exame acompanhados na internet
Pacientes que aguardam por exames e consultas em qualquer unidade pública de saúde do
Estado passarão a contar
com uma ferramenta pa-

HISTÓRICO
t 1918

Estado de Saúde, Ricardo
de Oliveira, a ferramenta
já está sendo desenvolvida
e deve ser lançada dentro
de até 60 dias.
A princípio, a plata-

pactuou um contrato
para atendimento de
média e alta
complexidade, dentre
outros.
t

t
t

2006
O Governo do Estado

forma estará disponível
apenas na internet, mas
também poderão ser desenvolvidas versões de
aplicativos para smartphones e tablets.
“A medida vai dar mais
transparência aos usuários que poderão acompa-

2013
O hospital foi desativado
por irregularidades na
gestão da Associação dos
Ferroviários.

2014
Foi reaberto pelo
governo do Estado.

nhar em tempo real toda
movimentaçãodafila”,relatou Oliveira.
A proposta é ampliar o
serviço também para o
acompanhamento de marcação de cirurgias, mas a
implementaçãosedaráposteriormente.

