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ESTADO DE MINAS GERAIS

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Assessoria de Comunicação

 

O�cio Circular ARMVA/AC nº. 18/2020

Ipa�nga, 29 de maio de 2020.

Às senhoras prefeitas municipais,
Aos senhores prefeitos municipais.

  

Assunto: [SOLICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E RESPOSTAS].

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2460.01.0000162/2019-08].

  

 

Senhores Prefeitos e Prefeitas municipais,

 
A pandemia do novo coronavírus entrou nesta semana em um novo estágio de contaminação em

toda a macrorregião de saúde Vale do Aço. Nos úl�mos dias, observamos acelerar o número de confirmações de
casos e as internações. Como decorrência, já há escassez de leitos de unidades de terapia intensiva em algumas
unidades hospitalares. Por esse mo�vo, os hospitais que ainda têm leitos disponíveis, estão recebendo pacientes de
outras microrregiões. No entanto, esse remanejamento de pacientes será possível somente enquanto houver leitos
disponíveis. No dia de ontem, em toda a macrorregião, a taxa de ocupação dos leitos de UTI a�ngiu 94,31%, com
tendência de a�ngir os 100% nas próximas horas ou dias.

 
A Secretaria de Estado de Saúde vem monitorando os indicadores de isolamento social com base em

dados de emissão de notas fiscais, bem como com base no deslocamento de sinais de telefonia móvel. Os números
apontam para um aquecimento da economia na região: nas úl�mas três semanas o volume de emissão de notas
fiscais está superior ao observado nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, indicando a�vidade econômica até
mesmo superior ao pré-pandemia. O monitoramento com base no sinal de telefonia móvel aponta que o isolamento
social na região está abaixo da média do estado.

 
O indicador do número médio de infecções por pessoa infectado (R0) em nossa macrorregião

também está entre os maiores do estado, indicando que uma pessoa contaminada no Vale do Aço, contamina mais
pessoas do que nas demais regiões.

 
Com todo esse conjunto de indicadores adversos à nossa região, a Secretaria de Estado de Saúde já

trabalha com a possibilidade de 100.000 novos casos do Coronavírus na região, nos próximos 30 dias. Caso este
cenário se confirme, a necessidade de leitos de UTI poderá chegar a 5.000 leitos. Tal número de leitos demonstra-se
inviável, considerando que o cenário de expansão da capacidade das UTIs na região, conforme o plano de
con�ngência, chegaria a cerca de 150 leitos. 

 
A situação é grave, os indicadores apontam um cenário futuro adverso e isso demanda uma ação

imediata para proteger a população do Vale do Aço de uma mortandade sem precedentes.
 
O Governo de Minas Gerais registra a importância do fortalecimento das prá�cas de isolamento

social neste momento, como forma de reverter o quadro adverso que vem se delineando para o próximo mês no
Vale do Aço.

 
Registramos o respeito e apreço a autonomia e aos processos de tomada de decisão municipais, no

entanto, neste momento, é FORTEMENTE RECOMENDÁVEL a adesão de todos os municípios da Macrorregião do
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Vale do Aço ao Plano Minas Consciente.
 
Conforme o Plano Minas Consciente, a região de saúde do Vale do Aço teria condições de adotar a

“onda verde”, segundo a qual, recomenda-se apenas o funcionamento de a�vidades econômicas do grupo
considerado “essencial”.

 
Para maiores informações e adesão ao Plano Minas Consciente:
Site: www.mg.gov.br/minasconsciente 
E-mail: gabinete@agenciarmva.mg.gov.br
 
Sem mais, reiteramos nosso apelo à colaboração de todos.
 
Atenciosamente,
 
 

João Luiz Teixeira Andrade
Diretor Geral

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço
 
 

Ernany Duque de Oliveira Júnior
Superintendente Regional de Saúde – Coronel Fabriciano

Secretaria de Estado de Saúde

  

Documento assinado eletronicamente por Ernany de Oliveira Duque Junior, Diretor (a), em
29/05/2020, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por João Luiz Teixeira Andrade, Diretor(a) Geral, em
29/05/2020, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14843849
e o código CRC DBA36DAE.
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