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Obras do Hospital Metropolitano terão início neste mês

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) o resultado do processo licitatório para a construção
do Hospital Metropolitano, que será erguido no município de Lauro de Freitas. Serão investidos na
construção cerca de R$ 115 milhões e aproximadamente R$ 70 milhões na aquisição de
equipamentos.
A empresa vencedora do certame foi a MPD Construtora Ltda., que inicia os trabalhos ainda neste
mês, com a terraplanagem, instalação do canteiro de obras e as fundações. O prazo para a
execução da obra é de até 18 meses. O resumo do contrato foi publicado nesta terça-feira (12) pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através da Conder.
A unidade será referência para casos de urgência e emergência, trauma, acidente vascular cerebral
(AVC) e contará com 265 leitos, sendo 30 Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e oito salas de
cirurgia. Um dos destaques do projeto é a Unidade de Atenção ao Acidente Vascular Cerebral
(UAVC), que atende pacientes acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral (isquêmico,
hemorrágico ou ataque isquêmico transitório), na fase aguda, ofertando tratamento trombolítico
venoso, reabilitação precoce e investigação etiológica completa.
De acordo com o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, o hospital também vai ofertar
serviços de alta complexidade em neurocirurgia. “Teremos equipes, instalações físicas e
equipamentos adequados para o diagnóstico de doenças neurológicas e o tratamento
neurocirúrgico, além da oferta de leitos de internação, reabilitação e acompanhamento ambulatorial
pré e pós a alta hospitalar”, detalha o secretário.
A nova unidade hospitalar da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contará com
enfermarias nas especialidades de clínica geral, clínica cardiológica, clínica neurológica, cirurgia
geral, cirurgia urológica, vascular, gastro e neurológica, além de setor de imagem e diagnóstico para
realização de exames como tomografia, ressonância magnética, ecocardiograma e ultrassom. Um
heliponto também será construído para uso nos casos mais urgentes.
O Hospital Metropolitano será referência para os municípios de Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila,
Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do
Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz.
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