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Diagnóstico da Pandemia em BH
Boletins Epidemiológico e Assistencial da PBH (período de 05 a 10 de março/2021)

Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/boletim_epidemiologico_assistencial_224_covid-19_10-03-2021.pdf 

Indicadores Incidência em 
05/03

Incidência em 
10/03

Observação

Novos casos confirmados (média móvel 14 dias) 359,7/100.000 habs. 379,2/100.000 habs. Baixo risco: 20 casos/100.000 habs. 

Média Transmissão por infectado 1,16 1,19

Ocupação leitos UTI Covid (SUS + Rede Suplem.) 81% 86,1% Bandeira vermelha

Ocupação leitos enfermaria Covid 61,9% 71,6%

Notificações novos casos/Internados UTI 21% 21%

Evolução leitos/dia de UTI disponíveis para Covid Maio/20: 205
Agosto/20: 424

Março/21 (s1): 293

Maio/20: 205
Agosto/20: 424

Março/21 (s2): 374

Dados Março/21 demonstram um 
deslocamento de leitos de UTI para 

pacientes de Covid.

Índice de Isolamento Social (I.S.) 43,9% 44,8% (08/03) Sábados e domingos cresce IS

Com base nos dados dos últimos Boletins Epidemiológico e Assistencial da PBH, não resta outro caminho, de 
curto prazo, a qualquer gestor público responsável que não seja a decretação de medidas para restringir a 
movimentação de pessoas e mitigar o risco do esgotamento da estrutura de saúde do município. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/boletim_epidemiologico_assistencial_224_covid-19_10-03-2021.pdf


Reflexões sobre a crise sanitária e econômica 
Princípio básico: 

Economia e Saúde não podem ser antagônicas. Precisam andar juntas.
 

Crescimento econômico e ganhos de produtividade dependem de uma população saudável, física e mentalmente.
 

E uma população sem perspectiva econômica, perde sua saúde física e mental. 

Nosso Quadro na Saúde: 

✔ Crise sanitária grave: pandemia ainda cresce no 
País, MG e BH;

✔ Risco de esgotamento da infraestrutura médica e 
hospitalar em todo o País;

✔ Exige do gestor público adoção de medidas que 
restrinjam a circulação e aglomeração de pessoas;

✔ Impacta nas atividades econômicas, já bastante 
fragilizadas.

Nosso Quadro na Economia: 

✔ Fraca atividade econômica, especialmente nos 
setores de serviços e comércio;

✔ Desemprego (formal e informal) elevado;
✔ Inflação pressionada;
✔ Taxa de juros em elevação;
✔ Restrição ao crédito;
✔ Fragilidade fiscal;
✔ Câmbio volátil e desvalorizado;  
✔ Instabilidade política e institucional;
✔ Baixos índices de confiança;
✔ Retomada será lenta e instável (2º sem.)



Propostas para acelerar a retomada econômica 
Propostas para a Saúde e Logística: 

✔ Mais esforços do Governo do Estado e BH para 
acelerar a vacinação;

✔ Coordenação nacional para aplicação do Projeto de 
Lei 534/2021 (empresas, estados e municípios 
comprarem vacinas);

✔ Ação integrada de todas as cidades da RMBH na 
restrição à aglomeração de pessoas;

✔ Maior inteligência e efetivo policial para fiscalizar e 
dispersar aglomerações;

✔ Ampliação da rede hospitalar dedicada ao Covid-19 
(UTI e enfermarias), ponderado pela disponibilidade 
de mão de obra adequada. 

✔ Disponibilização de 100% da frota de transporte 
público em horários de pico;

✔ Campanhas de conscientização da população, 
especialmente os mais jovens.

✔ Negociação com sindicatos e empresas para a 
adoção de turnos diferenciados de atividade em 
setores intensivos em Mão de Obra.  

Ações na Economia (empresas/pessoas): 

Empresas: objetivo maior é proteger o capital de 
giro

✔ Diferimento de todos os tributos e taxas, federais, 
estaduais e municipais, para as empresas 
diretamente afetadas pelo fechamento de atividades;

✔ Criação de um programa de amortização de 
precatórios no governo estadual; 

✔ Programa Emergencial de Capital de Giro às micro, 
pequenas e médias empresas em condições 
especiais e facilitadas (federais e estadual).

Pessoas: proteção ao trabalho e renda.

✔ Retomada imediata do Programa de Redução de 
Salários e Suspensão de Contratos de Trabalho;

✔ Apoio ao Programa de Auxílio Emergencial;
✔ Linha de crédito no BDMG para apoio à Sociedades 

de Microcrédito (alcançam os informais) 


