SANTA CASA DE OURO PRETO É
CONTEMPLADA COM RECURSOS
INTERMEDIADOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO E JUSTIÇA
FEDERAL DO TRABALHO

A Santa Casa de Ouro Preto é o hospital de referência na microrregião (que abrange
os municípios de Mariana, Itabirito e Ouro Preto) através do Programa Rede Resposta,
ofertando plantões presenciais 24 horas nas especialidades de pediatria, ortopedia, clínica
geral, anestesia, obstetrícia, cirurgia e neurologia de sobreaviso. Para os pacientes
referenciados da microrregião o hospital oferece atendimentos de ortopedia e neurologia
clínica (sobreaviso), além das demandas de internações para UTI.
O valor total de recursos que a Santa Casa recebeu é de R$ 2.274.275,00 milhões e
será destinado para criação de mais 25 leitos para atendimentos de pacientes em
tratamento específico para infecções causadas por coronavírus, sendo 10 leitos de UTI e 15
leitos clínicos, todos classificados como leitos de isolamento. Tais recursos foram
intermediados pela Secretaria de Saúde de Ouro Preto.
Atualmente a Santa Casa de Ouro Preto possui 121 leitos, sendo que desses, apenas
10 são de UTI. A demanda de leitos de UTI para atender a microrregião já era grande e
suprimida. Com a atual situação da pandemia, a expansão de leitos se tornou urgente.
Frise-se que na qualidade de hospital de referência a Santa Casa se obriga a receber
prioritariamente os pacientes da microrregião.
O repasse será utilizado especificamente para adquirir equipamentos exigidos para
estes novos leitos e adequar de forma emergencial a infraestrutura já existente. O custeio
de uso dos leitos se dará através de contratualização com os municípios da microrregião
incluindo os governos estadual e federal.
“Nesta oportunidade a Santa Casa agradece o empenho das autoridades envolvidas,
em particular a Juíza do Trabalho, Dra. Graça Maria e o procurador do Ministério Público do
Trabalho Dr. Geraldo Emediato. Agradeço também o compromisso dos prefeitos e
secretários de saúde da nossa região para a manutenção desses leitos. A Santa Casa fará
como é da sua obrigação, a prestação de contas dos recursos recebidos”.
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