
Romeu Zema apresenta resultados positivos
das ações de enfrentamento ao coronavírus
Ter 31 março

As ações de prevenção e combate ao coronavírus adotadas pelo Governo de Minas têm
apresentado os primeiros resultados positivos. Nos últimos cinco dias, quando as medidas de
isolamento social, suspensão das aulas e demais atividades foram tomadas, o número de
solicitações de internações por suspeita de Covid-19, no sistema público mineiro, começou a cair. 

No dia 16 de março, quando foi iniciada a contagem dos pedidos de internações nos hospitais
públicos do Estado, foram registradas seis solicitações. No dia 25 de março – pico do número de
requerimentos de internações – foram cadastradas 98 demandas. Desde então, os números
começaram a cair e, nesta segunda-feira (30/3), até às 16h30 (último registro pela Secretaria de
Estado de Saúde), foram 42 pedidos. 

“Minas Gerais foi um dos primeiros estados a implantar medidas restritivas para conter a evolução
da doença. Nossas medidas se mostraram assertivas, até o momento, tendo em vista que,
proporcionalmente, temos maior êxito que outros estados. Estes resultados nos mostram que
estamos no caminho certo. É uma evidência de que acertamos nas medidas e precisamos manter
essa direção. Nosso monitoramento é feito diariamente de forma a nos indicar um caminho seguro
a prosseguir. É assim que continuaremos atuando, com responsabilidade, segurança e sempre
tendo como orientadora nossa equipe de técnicos da Secretaria de Saúde”, afirmou o governador
durante pronunciamento ao vivo pelas redes sociais nesta terça-feira (31/3). 

Zema reforçou, também, o compromisso com a vida dos mineiros e voltou a pedir o apoio da
população. “Temos que ter cautela e muito discernimento. Reitero: meu compromisso é com a vida.
Essa crise, como muitas outras, passará! Peço a vocês que continuem esperançosos e contribuindo
como a grande maioria tem feito”, disse. 

Mais ações

Romeu Zema ainda anunciou que o Estado terá o reforço de R$ 500 milhões para prosseguir com
as ações de suporte à Saúde. “Este dinheiro é uma antecipação da indenização devida pela Vale,
oriunda de um bloqueio judicial em uma das ações que o Estado move contra a mineradora, pelo
rompimento da barragem de Brumadinho. Solicitamos o recurso e a empresa concordou”, disse o
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governador. Esse foi um pleito do Governo do Estado, por meio do Comitê Gestor Pro-Brumadinho
e da Advocacia-Geral do Estado (AGE). A decisão foi acatada pela Justiça no final desta tarde. 

O valor será dedicado ao combate ao Covid-19, especialmente com a estruturação de novos leitos
de UTI (obras e equipamentos), compra de kits para realização de exames para detecção da
doença e também a compra de equipamentos de proteção individual (luvas, máquinas etc), em
especial para os profissionais de Saúde. O estado fará o controle dos recursos, que não poderão
ser usados em outra finalidade. Passada a pandemia, equipamentos deverão ser redirecionados
para fortalecer a Saúde na área mais diretamente afetada pelo desastre de Brumadinho (Bacia do
Paraopeba). 

Outra importante medida anunciada pelo governador é o apoio do Exército Brasileiro nas ações de
prevenção. “A proposta é que os militares promovam a desinfecção das estações (metrô e ônibus)
de grande aglomeração, capacitando as defesas civis municipais, contando ainda com o apoio dos
Bombeiros e da Defesa Civil Estadual. Agradeço ao nosso presidente Jair Bolsonaro e o Exército
brasileiro por este grande apoio”, anunciou Romeu Zema. 

Testes

Zema ainda anunciou a ampliação dos testes de coronavírus pela Fundação Ezequiel Dias
(Funed), passando de 200 para 400 exames por dia, tendo, ainda, a capacidade de expansão. “Em
outra frente ampliaremos o número de testes. A Funed vai dobrar sua capacidade e estamos em
alinhamento constante com laboratórios particulares e com o Ministério da Saúde, que
disponibilizará testes para o nosso Estado”, finalizou o governador.

Esforços conjuntos

Depois do pronunciamento do governador Romeu Zema, , o secretário de Estado de Saúde, Carlos
Eduardo Amaral, apresentou os números divulgados no Boletim Epidemiológico desta terça-feira
(31/3) e ressaltou que o site da SES-MG -www.saude.mg.gov.br/coronavirus - possui orientações
voltadas a informar a sociedade, gestores, profissionais de Saúde e a imprensa, reunindo respostas
às dúvidas frequentes, situação da doença em Minas, ações em curso e legislações.

Amaral destacou, também, o empenho dos municípios, por meio da Associação Mineira de
Municípios (AMM), em padronizar procedimentos para enfrentamento à pandemia. “São esforços
conjuntos que nos colocam em um caminho para que possamos agir de forma coordenada e
considerando a estrutura da Rede de Saúde”, explicou. 

O secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, destacou que há interlocução com os órgãos de
controle, como o Ministério Público, no sentido de apontar a manutenção das medidas de
isolamento, em virtude dos resultados alcançados, mas em observação à dinâmica da evolução da
epidemia em Minas, de forma que o retorno de qualquer atividade seja feito de forma planejada e
com cautela.

Quanto à ampliação da capacidade de testagem para Covid-19, o subsecretário de Vigilância em
Saúde, Dario Brock Ramalho, afirmou que o processo envolve desde a realocação de maquinário
adequado até a aquisição dos materiais e utilização de recursos humanos. “A rede de laboratórios
públicos está sendo direcionada para trabalhar com sua capacidade máxima, de modo que
possamos ter essa grande ampliação no número de exames de biologia molecular”, disse.

Ramalho adicionou que os testes rápidos que devem ser enviados pelo Ministério da Saúde são
testes sorológicos, e são voltados ao monitoramento, por exemplo, do pessoal da Saúde, de modo
que se possa recompor o número de profissionais atuando o mais rápido possível.
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