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Governador Valadares, 02 de dezembro de 2020

A Sua Excelência o Senhor 

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva 

Secretário Estadual de Saúde - Presidente do Comitê Extraordinário Covid-19 

Assunto: Apresentação de pontos específicos sobre Governador Valadares e solicitação de análise 

urgente sobre a Macrorregião Leste de Saúde.

Senhor Secretário,

Governador Valadares é uma cidade polo da região leste do estado, com aproximadamente 

30 mil empresas estabelecidas, cuja base econômica sustenta-se na prestação de serviço e no 

comércio, o que juntos correspondem, aproximadamente, a 90% da economia local.

Os impactos da pandemia, ocasionada pela Covid-19, têm sido estarrecedores em nosso 

município. No entanto, os órgãos que assinam esse ofício vêm desempenhando um papel 

fundamental de orientação aos empresários e busca por soluções que possam minimizar tamanho 

prejuízo.

A última deliberação deste respeitado Comitê, realizada no dia 25 de novembro deste ano, 

causou-nos uma certa inquietação e gostaríamos de apresentar alguns pontos a serem considerados 

para o programa Minas Consciente e para as próximas análises do Comitê Extraordinário Covid-19.



•	 Leitos de UTI 

Governador Valadares estruturou 58 leitos de UTI para o atendimento à COVID-19, e todos 

estão em pleno funcionamento. 

No entanto, em média, 30% destes leitos são ocupados por pacientes de municípios que 

compõem a Macrorregião Leste de Saúde, e ainda, por pacientes de outras Macrorregiões que 

estão próximas à Governador Valadares, como a do Vale do Aço, por exemplo. Muitas das vezes, 

tais pacientes chegam a nós sem cadastramento do SUS FÁCIL, o que compromete ainda mais 

nossa capacidade de atendimento aos pacientes locais.

•	 Migração conjunta de ondas

Com tamanho comprometimento da capacidade de atendimento e de leitos em nossa UTI, 

a migração distinta de ondas entre os 51 municípios da região é incoerente, uma vez que, os 

indicadores negativos desses municípios que recebem atendimento em Governador Valadares 

recaem sobre nossa cidade. O que faz com que, continuemos na Onda Vermelha, enquanto os 

demais municípios permanecem na Onda Amarela. É preciso uma forma mais eficaz de analisar 

essa situação para que nossa economia não seja penalizada.

•	 Taxa de letalidade e mortalidade

Grande parte dos municípios não possuem estruturação adequada de atendimento e, muitas 

vezes, já chegam à Governador Valadares com seus pacientes em estado grave e com pouca 

chance de sobrevivência, o que aumenta nossa taxa de letalidade e mortalidade, consideradas em 

análise pelo Comitê.



•	 Indicador de positividade de PCR

Outro fator agravante é a não realização do exame RT- PCR pelos municípios pequenos. O 

que observamos é que, esse exame só é realizado quando o paciente precisa ser hospitalizado, o 

que aumenta o indicador de positividade de PCR no município de Governador Valadares, uma 

vez que a hospitalização é realizada em nossa cidade, como já exposto.

•	 Realocação de Pacientes

Com tamanha deficiência de hospitais na região e com o comprometimento da capacidade de 

atendimento em Governador Valadares, solicitamos uma maior estruturação de leitos nos outros 

51 municípios da nossa Macrorregião ou o deslocamento dos pacientes destes municípios para 

Macrorregiões que estejam em Onda Verde do Programa Minas Consciente, na esperança de que 

o colapso atual em nosso sistema de saúde seja regularizado. 

•	 Tratamento Precoce

Governador Valadares implantou o protocolo de tratamento precoce e ainda está realizando 

inquérito sorológico para tratamentos pontuais nas regiões mais acometidas pela covid-19. 



Diante do exposto, esperamos que tais circunstâncias sejam implantadas por este Comitê 

no intuito de aprimorar o Programa Minas Consciente e definir, com maior assertividade, a 

classificação de cada município considerando sua própria capacidade de atendimento.

Certos do atendimento deste, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

•	 Tratamento Precoce

Governador Valadares implantou o protocolo de tratamento precoce e ainda está realizando inquérito so-
rológico para tratamentos pontuais nas regiões mais acometidas pela covid-19. 

Diante do exposto, esperamos que tais circunstâncias sejam implantadas por este Comitê no intuito de 
aprimorar o Programa Minas Consciente e definir, com maior assertividade, a classificação de cada município 
considerando sua própria capacidade de atendimento.

Certos do atendimento deste, renovamos protestos de elevada estima e consideração.
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