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O Governo do Estado entregou, nesta quarta-feira (15), o maior investimento em saúde já realizado
no interior da Bahia. O Hospital Geral Clériston Andrade 2 foi vistoriado pelo governador Rui Costa e
oficialmente entregue à população, mas sem evento de inauguração. Instalado em uma área de 25
mil metros quadrados, o HGCA 2 contou com um investimento de R$ 60 milhões.
A unidade funciona em prédio de três pavimentos onde foi implantado um centro cirúrgico com 11
salas de cirurgias e outras três para procedimentos invasivos, além de um Centro de Hemorragia
Digestiva e um setor de bioimgem. O HGCA 2 é considerado um prédio verde com certificação de
eficiência energética e biossegurança. Outro diferencial do hospital é a informatização, os
prontuários serão eletrônicos em substituição ao papel no trâmite de informações dos pacientes.
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O hospital foi projetado para atender a segunda maior cidade do estado e ainda absorver a
demanda dos municípios do entorno. É o maior complexo de saúde do interior da Bahia, com
policlínica regional, UPA, uma nova emergência, uma maternidade regional e agora, o Hospital
Geral Clériston Andrade 2. Juntas, as obras superam R$ 100 milhões de investimento. Esta é a
segunda de três etapas. A primeira foi a construção da nova emergência, a segunda, o HGCA 2, e a
terceira, que iniciará em breve, será a ampliação de 100 novos leitos no complexo hospitalar.
O HGCA2 fortalece ainda mais o atendimento à saúde no interior, já que a região dispõe de uma
Policlínica Regional, UPA, uma maternidade regional e uma nova emergência. Todos estes
investimentos em saúde realizados pelo Governo do Estado superam R$100 milhões.
Covid-19
Inicialmente, o hospital irá funcionar como centro de tratamento para pacientes com Covid-19. A
unidade já começa a receber pacientes com diagnóstico positivo na noite desta quarta-feira (15).
Serão ofertados 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para este tratamento.
Continuação das obras
A entrega do HGCA 2 é a segunda de três etapas: a primeira foi a construção da nova emergência,
a segunda, o HGCA 2, e a terceira, que iniciará em breve, será a ampliação de 147 novos leitos no
complexo hospitalar que une os dois hospitais, passando de 340 leitos totais para 487 leitos.
Entre as intervenções que terão continuidade estão a reforma e ampliação da internação clínica,
ortopédica, neurológica e cirúrgica, além da farmácia, almoxarifado, necrotério e construção de uma
nova cozinha e refeitório. Haverá ainda a requalificação do laboratório e da fachada do antigo prédio
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do Hospital Clériston Andrade.
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