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Memorando n° n° 92/2012 - CCS. 

Vitória (ES), 30 de julho de 2012. 

Ao: Magnífico Reitor da UFES 
Professor Reinaldo Centoducatte 

Magnífico Reitor, 

Solicito autorização para demolição de dois galpões, sendo um com 
aproximadamente 380 m2  e outro com aproximadamente 160 m2  localizados 
na área básica do campus de Maruipe, próximos à Unidade Básica de Saúde 
Thomaz Tommasi, administrada pela Prefeitura do Município de Vitória. 

Estes galpões foram construídos na década de setenta (1973), para 
abrigarem de forma provisória, laboratórios e salas de aulas dos cursos de 
Medicina e Odontologia na reforma universitária implantada em 1972, 
quando houve a extinção das Faculdades de Medicina e de Odontologia e 
criação do Centro Biomédico (CBM) da UFES. 

Em setembro de 1999 foi inaugurado novo prédio (Prédio Básico I), 
com três andares, para onde foram transferidos os laboratórios e salas de aulas 
que funcionavam nestes galpões, ficando os mesmos desativados. 

A demolição dos mesmos torna-se necessária para reforma e ampliação 
da Unidade de Saúde Thomaz Tommasi. Esta Unidade funciona desde 2002 
em prédio da UFES, com aproximadamente 270 m2, construído na década de 
oitenta para abrigar a Residência Médica em Saúde Coletiva do CBM, atual 
Centro de Ciências da Saúde (CCS). Com o encerramento de oferta desta 
modalidade de Residência pelo CBM, este prédio ficou desativado e em 
seguida foi ocupado pela Secretaria de Saúde do Município de Vitória para 
instalação da Unidade Básica Thomaz Tommasi. 
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Destaco a importância desta obra para a UFES, em especial para este 
Centro e seus cursos de graduação visto que, as diretrizes curriculares dos 
cursos da área da saúde, preveem obrigatoriedade de treinamento em serviços 
de saúde com cuidados primários (ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica 
médica e cirurgia geral), serviços de responsabilidade dos municípios. O 
Hospital Universitário da UFES (HUCAM) desenvolve atividades de média e 
alta complexidade desobrigando-se dos cuidados primários. Desta forma, 
serviços relacionados aos cuidados primários prestados pelo HUCAM, não 
são remunerados pelo SUS, tomando-se cada vez menos presentes no 
HUCAM. Daí a necessidade de utilizarmos a rede básica de saúde para ensino 
e estágio. 

Seguem em anexo documentos relacionados. 

Atenciosamente, 

of. Carlos Alberto Redins 
tretor do Centro de Ciências da Saúde 
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Memorando n° 90/2012 - CCS. 

Vitória (ES), 26 de julho de 2012. 

Ao: Diretor Superintendente do HUCAM 
Prof. Emílio Mameri Neto 

Senhor Diretor, 

Encaminho a V.Sa. para as providências necessárias a Resolução n° 
10/2012, do Conselho de Deliberação Superior do HUCAM, datada de 
19/07/2012. 

Atenciosamente, 

	 ta_ 
ro . Carlos Alberto Redins 

Diretor do Centro de Ciências da Saúde 
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