
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Macro COVID 19 Centro Sul

O�cio Circular SES/CMACRO-COVID19-C. SUL nº. 124/2021

Barbacena, 03 de junho de 2021.

Ao(À) Sr(a).:

O�cio Circular SES/CMACRO-COVID19-C. SUL nº. 123/2021

Aos:   Senhores(as) Prefeitos(as) 

          Secretários(as) Municipais de Saúde

Assunto: Relatório da Reunião  dos Prefeitos e Gestores de Saúde da Macrorregião Centro Sul com o
Comitê Macrorregional C. Sul COVID-19.

Na reunião de Prefeitos e Gestores de Saúde da Macrorregião Centro Sul com o Comitê Macrorregional
Centro Sul COVID-19, ocorrida no dia 02/06/2021  foi apresentada e discu�da:

-  Cenário  epidemiológico  e  assistencial  desfavorável  com  piora  no  desempenho  dos  indicadores,
apresentando o mais alto patamar semanal de casos da doença, situação que favorece maior número de
internações e óbitos, trazendo risco para colapso assistencial, considerando que essa situação se aplica à
já  elevada  ocupação  de  leitos  clínicos  e  UTI  COVID  do  Plano  de  Con�ngência  Macrorregional,
demonstradas pela persistência de lista de espera para leitos de enfermaria e UTI desde abril;

-a  situação  crí�ca  da  disponibilidade  de  medicamentos  necessários  para  indução  e  manutenção  de
pacientes intubados em UTI;

E foi sugerido pelos presentes, diante do cenário epidemiológico e assistencial desfavorável  apresentado
da  Macrorregião  Centro  Sul,  a  adoção  de  medidas  mais  restri�vas  na  Macrorregião  e  reforço  da
mobilização e comunicação social,  de forma a reduzir a transmissão e conter avanço da COVID-19 no
território.

A tempo informa-se por meio deste,  que de acordo com DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO
COVID-19  Nº  160,  DE  03  de  JUNHO  DE  2021,  a  Macrorregião  Centro  Sul  permanece  na  ONDA
VERMELHA, com período de reclassificação de 05/06/2021 A 11/06/2021.
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- Destaca-se que  de acordo com a definição do Comitê Extraordinário, a  Macrorregião  Centro Sul  que
encontra-se na onda vermelha e  classificada num cenário epidemiológico e assistencial desfavorável  tem
a necessidade de  adotar  medidas mais restri�vas.

-De acordo DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº159 , DE 3 DE JUNHO DE 2021,  o
Protocolo-  Minas  Consciente  h�ps://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens
/minasconsciente/protocolos/minas_consciente_protocolo_v3.7.pdf    Versão3.7 datado de 03/06/2021,
passam a vigorar  as seguintes medidas restri�vas na onda vermelha:                                     

- Proibição de eventos, de atra�vos culturais e naturais;
- Proibição de academias, clubes e salões de beleza; 
- Alimentação em Bares e Restaurantes - limitados até 19h; após este horário, apenas delivery, sem
re�rada em balcão.                               

.:
                                                                                                                                  (página.10)

Atenciosamente, 

Edwalda Maria Carvalho de Assumpção
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Gerente Regional/GRS São João Del Rei

Hérica Vieira Santos

Superintendente Regional de Saúde de Barbacena/ SRS Barbacena

Documento assinado eletronicamente por Edwalda Maria Carvalho de Assumpcao, Diretor (a), em
04/06/2021, às 13:17, 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 Hérica Vieira Santos, Superintendente, em 04/06/2021, às
13:27, 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 30400523 e o código CRC CEFB8C4C.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1320.01.0044897/2020-88 SEI nº 30400523
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