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Excelentíssimo Sr.
GENERAL EDUARDO PAZUELLO
DD. Ministro De Estado da Saúde
Manaus/AM

Sr. Ministro,

A situação da COVID-19 no Estado do Amazonas se agravou muito nas últimas
semanas. O Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 280 de 07/01/21 da Fundação
de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS, traz o diagnóstico de 2.342 novos casos
de Covid-19, totalizando 211.140 casos da doença no estado.
Segundo o boletim, foram confirmados 69 óbitos por Covid-19, sendo 37
ocorridos na quinta-feira (07/01) e 32 encerrados por critérios clínicos, de imagem,
clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.615 o total de mortes.
Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.339 pacientes
internados, sendo 859 em leitos (322 na rede privada e 537 na rede pública), 421 em
UTI (142 na rede privada e 279 na rede pública) e 59 em sala vermelha, estrutura
voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para
posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há, ainda, outros 505 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam
a confirmação do diagnóstico. Desses, 364 estão em leitos clínicos (193 na rede
privada e 171 na rede pública), 99 estão em UTI (87 na rede privada e 12 na rede
pública) e 42 em sala vermelha.
Dos 211.140 casos confirmados no Amazonas, até a última sexta-feira, 87.989
são de Manaus (41,67%) e 123.151 do interior do estado (58,33%).
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A estrutura hospitalar e de recursos humanos para a rede de saúde nos
municípios do interior é limitada e está chegando ao colapso, necessitando, portanto,
de aporte financeiro urgente para enfrentar essa segunda onda da COVID-19.
Em relação a Recursos Humanos, a falta de médico nos municípios tem
causado grande preocupação aos Prefeitos. Diante desse quadro, solicitamos a
Vossa Excelência verificar uma forma de autorizar, enquanto durar a pandemia, que
médicos formados no exterior possam exercer a atividade médica nos municípios,
inclusive podendo serem remunerados com recursos públicos.
Diante desse quadro, os Prefeitos dos Municípios do Estado do Amazonas
solicitam que o Ministério da Saúde libere, direto ao Fundo Municipal de Saúde de
cada Município recursos (planilha anexo) para que possamos atender a população do
nosso interior.
Na oportunidade, gostaríamos de reforçar a necessidade de um plano de
vacinação específico para o Amazonas, especialmente para os municípios do interior
do Estado em decorrência da logística e do reduzido quadro de pessoal.
Na expectativa do atendimento as nossas reivindicações, peço que aceite Sr.
Ministro a expressão da nossa mais alta estima e consideração.

Respeitosamente
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