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INDICAÇÃO Nº            / 2020 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRTO SANTO 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com base nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, ambos 

do Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

Que os hospitais estaduais do SUS localizados na Região Sul do Estado do 

Espírito Santo, a saber, o Hospital São José do Calçado – HSJC, Hospital de 

Jerônimo Monteiro – UIJM, bem como os hospitais Evangélico Litoral Sul, Santa 

Casa de Misericórdia de Castelo, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, sejam 

credenciados como referências no atendimento e tratamento de Covid-19, a 

fim de desafogar a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

 

Palácio Domingos Martins, em 25 de maio de 2020. 

 

 

Pr. MARCOS MANSUR 
Deputado Estadual-PSDB 

 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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JUSTIFICATIVA 

 

  O Governo do Estado do Espírito Santo publicou a PORTARIA Nº 067-R, de 20 

de abril de 2020 que “dispõe sobre referências e contrarreferências das Unidades de 

Atenção Hospitalar, durante o Estado de Emergência pública pelo Covid-19”. Dentre as 

várias instituições, mais especificamente aquelas localizadas no sul do estado, somente três 

foram redefinidas para atendimento dos casos de Covid-19. 

 

  O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim (HSCMCI) 

teve o seu perfil de atuação de serviços hospitalares redefinido para “serviço de referência 

para acolhimento aos pacientes graves/potencialmente graves com suspeita e diagnóstico 

para COVID-19. Manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência”. 

Já o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), para “serviço de referência para 

acolhimento aos pacientes graves/potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para 

COVID-19. Manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência”. 

 

  Por sua vez, o Hospital Evangélico de Itapemirim (HEI) foi redefinido para 

“serviço de apoio para pacientes clínicos gerais graves e retaguarda para internação clínica 

de UPA/PA regulados. Serviço referenciado para pacientes graves/potencialmente graves 

com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos demais serviços já 

desempenhados para urgência e emergência”. 

 

  Assim, somente dois hospitais foram destinados para atendimento e 

tratamento de pessoas adultas – assim consideradas aquelas não atendidas por hospital 

infantil –, com referências redefinidas de formas distintas, para atendimento de mais de 

600.000 (seiscentas mil pessoas), em espaços físicos e estruturas já limitados. 
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  Ademais, conforme se extrai do sítio oficial do Governo Estadual que é 

atualizado diariamente sobre o novo coronavírus1, os referidos hospitais possuem as 

seguintes estruturas para atendimento de suspeitos e casos graves confirmados de Covid-

19: 

 

 

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim: 

 

TIPO DE LEITO TOTAL DE 
LEITOS 

LEITOS EM 
USO 

UTI-COVID/ISOLAMENTO 6 5 

UTI-COVID/COORTE 22 21 

ENFERMARIA 
COVID/ISOLAMENTO 

13 5 

ENFERMARIA COVID/COORTE 28 13 

 

 

 

 

                                                 
1
 https://coronavirus.es.gov.br/leitos-hospitais 

Informações obtidas no dia 24/05/2020, conforme relatório atualizado na mesma data, às 16h45. 
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Hospital Evangélico de Itapemirim: 

 

TIPO DE LEITO TOTAL DE 
LEITOS 

LEITOS EM 
USO 

UTI-COVID/ISOLAMENTO 2 0 

UTI-COVID/COORTE 18 11 

ENFERMARIA 
COVID/ISOLAMENTO 

0 - 

ENFERMARIA COVID/COORTE 0 - 

 

 

Hospital Infantil Francisco de Assis: 

 

TIPO DE LEITO TOTAL DE 
LEITOS 

LEITOS EM 
USO 

UTI-COVID/ISOLAMENTO 2 0 

UTI-COVID/COORTE 8 0 
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ENFERMARIA 
COVID/ISOLAMENTO 

8 1 

ENFERMARIA COVID/COORTE 0 - 

  

 
  De forma mais prática, para o atendimento da demanda de todo o sul do 

estado, estão disponibilizados 48 leitos de UTI e 41 leitos de enfermaria para adultos, em 

apenas 2 (dois) hospitais.  

 

  A concentração de atendimentos e leitos de UTI’s e de enfermarias em apenas 

dois hospitais de capacidade física e de pessoal limitadas colocam em dificuldades o 

atendimento da população, principalmente aquela que mais depende do serviço público 

médico, além do que provoca a diminuição acentuada de outros atendimentos também 

urgentes, o que por si só agrava o risco de mortes por outros motivos que não sejam a 

Covid-19. 

 

  Ao se olhar para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro como o único 

hospital que foi redefinido para “serviço de referência para acolhimento aos pacientes 

graves/potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19”, a preocupação 

aumenta exponencialmente. 

 

  Some-se a isso a possibilidade de contágio entre pacientes testados e não 

testados e a incidência do aumento de afastamento dos profissionais de saúde, ante o 

contato direto com pessoas portadoras do vírus. 
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  INDICO, portanto, como caminho para amenizar a sobrecarga que os 

referidos hospitais estão tendo que suportar, que sejam os hospitais estaduais do SUS 

localizados na Região Sul do Estado do Espírito Santo, a saber, o Hospital São José do 

Calçado – HSJC, Hospital de Jerônimo Monteiro – UIJM, bem como os hospitais Evangélico 

Litoral Sul, Santa Casa de Misericórdia de Castelo, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, 

credenciados como referências no atendimento e tratamento de Covid-19, a fim de 

desafogar a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e o Hospital Evangélico 

de Itapemirim. 

 

  Tal medida certamente contribuirá para que não ocorram mortes de pessoas 

por outros motivos que não seja o de Covid-19, bem como proporcionará o aumento de 

mais leitos de UTI’s e de enfermarias, diluídos em mais hospitais, favorecendo, ainda, o 

acesso de todos que necessitam dos cuidados emergenciais nesta pandemia. 
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