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Governo do Estado entrega novo Hospital Prado Valadares
Saúde
Postado em: 18/05/2018 17:00

Com recursos na ordem de R$ 38 milhões, sendo R$ 28 milhões para a edificação e mais R$ 10
milhões para equipamentos, a duplicação do HGPV contempla mais de 6 mil metros quadrados de
área construída, com três pavimentos, e Urgência e Emergência funcionando no térreo. No novo
prédio foram montados 6 consultórios, 4 enfermarias e 6 salas de cirurgias, sendo 2 para
procedimentos de grande porte.

Investido no fortalecimento da rede de saúde em todo o Estado, o Governo do Estado entrega a
ampliação do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) nesta segunda-feira (21), às 9h. O novo
prédio, construído anexo ao hospital, na Rua São Cristóvão, possibilitará dobrar o número de
atendimentos à população da região de Jequié, no sudoeste da Bahia.
Com recursos na ordem de R$ 38 milhões, sendo R$ 28 milhões para a edificação e mais R$ 10
milhões para equipamentos, a duplicação do HGPV contempla mais de 6 mil metros quadrados de
área construída, com três pavimentos, e Urgência e Emergência funcionando no térreo. No novo
prédio foram montados 6 consultórios, 4 enfermarias e 6 salas de cirurgias, sendo 2 para
procedimentos de grande porte.
A ampliação do Prado Valadares dará a possibilidade de dobrar o número de atendimentos que
hoje é de 66 mil, em média, por ano. O objetivo é oferecer assistência à saúde em todo o interior do
estado, para que os moradores não precisem se deslocar para a capital. O hospital também vai
ganhar mais 101 novos leitos hospitalares, saltando de 175 para 276 leitos. Serão 42 leitos na
Emergência, 40 na Internação e 19 nas duas UTI’s.
O Prado Valadares atende uma região com mais de 600 mil habitantes de 27 municípios
circunvizinhos a Jequié. Além de pacientes, o HGPV serve de campo de estágio para alunos da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Faculdade de Tecnologia e Ciência e quatro escolas
técnicas, e ainda de internato de Medicina.
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