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Ofício nº 17/2021. 

 

Sinop, MT, 05 de maio de 2021. 

 

Ao Governador de Mato Grosso 
Exmo Sr Mauro Mendes 
 
 

Assunto: UTIs Covid-19 do Hospital Regional de Sinop   

 

A UNESIN – União das Entidades de Sinop, constituída e avalizada por 
22 entidades do município polo do norte de Mato Grosso vem, mui 
respeitosamente, primeiramente agradecer imensamente pela visita de vossa 
excelência a nossa sede, conhecendo nossa entidade e nossa missão maior. 
Aproveitamos a oportunidade para solicitar a vossa excelência que garanta, 
por tempo indeterminado e até o termino da Pandemia, o funcionamento 
pleno de todos os vinte e nove (29) leitos de UTIs Covid-19, que atualmente 
estão ativos no Hospital Regional de Sinop.  

Sempre é bom lembrar que Sinop conta com mais de 150 mil 
habitantes (IBGE), sendo o quarto colégio eleitoral do estado com 97.934 
eleitores (TSE), apontada como o quarto maior município do estado, com o 
38º PIB per capita de Mato Grosso, de R$ 41,4 mil, no ranking de 141 
municípios e renda média para cada habitante de R$ 33,8 mil. Infelizmente, 
como em todo país, o município tem visto os casos de Covid-19 levarem 
muitos cidadãos e devastarem muitas famílias o que tem nos mantido em 
estado de alerta. 

Atualmente contamos com o Hospital Regional, com atendimento 
exclusivo pelo SUS para atender, inicialmente, cerca de 500 mil pessoas, que 
correspondem a população de 14 municípios, que correspondem ao Consórcio 
de Saúde do Vale do Teles Pires: Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, 
Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, 
Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Sorriso, Tapurah, União do 
Sul e Vera. Mas devemos destacar que o Hospital atende mais do que isso, 
uma vez que recebe pacientes de todo norte de Mato Grosso e inclusive do 
sul do Pará. 

Levando-se em consideração apenas os habitantes destes 14 
municípios o Regional ainda está trabalhando com deficit de leitos clínicos e 
de UTIs, já que a recomendação da OMS e do Ministério da Saúde, é de que 
existam de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. 

Por isso ressaltamos que é fundamental que o governo do 
estado não desative, por enquanto, nenhum dos vinte e nove leitos 
de UTI, mesmo que haja uma redução de casos da Covid-19.  
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Desde que foi constatada a Pandemia do Coronavírus sabemos que 
estamos lidando com uma crise mundial de saúde, desconhecendo o inimigo, 
pesquisando muito e comemorando cada vitória. Mas temos sido 
surpreendidos com novas variantes e o que pareceu o fim mostrou-se apenas 
um intervalo para que novos casos viessem ainda mais fortes e fazendo mais 
vítimas. 

Desta forma não podemos mais ser pegos de surpresa, sem leitos para 
atender a população, uma vez que essa falha pode resultar em mortes. Assim 
solicitamos que a desativação de leitos não esteja no planejamento da 
Secretaria Estadual de Saúde antes de ter TODA A POPULAÇÃO DO 
ESTADO VACINADA e o número de casos reduzidos a frações simbólicas, 
resultando também na diminuição das mortes em Mato Grosso. 

Sendo o que tínhamos para o momento e certos de mais uma vez 
contarmos com vosso incondicional apoio a capital do nortão, desde já 
agradecemos e reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

Carlos Henrique Soares da Fonseca 

Presidente da UNESIN 

ACES - Associação Comercial e Empresarial de Sinop, ACRINORTE - Associação dos Criadores do Norte de 
Mato Grosso, AELOS - Associação das Empresas Loteadoras de Sinop, AENOR/MT - Associação dos 
Engenheiros e Agrônomos do Norte de Mato Grosso, ARQNORTE - Associação dos Arquitetos do Norte de 
Mato Grosso, ASCCONT - Associação Sinopense dos Contadores e Contabilistas, Associação Hotéis de 
Sinop Convention & Visitor Bureau, AMS - Associação Médica de Sinop, CODENORTE- Conselho de 
Desenvolvimento do Norte de MT, COOPERLOG - Cooperativa de Transportadores e Profissionais da Área 
de Logística e Transporte de Cargas de Sinop, Associação Floresta Urbana de Sinop, COPAS - Conselho de 
Pastores Evangélicos de Sinop e Região, Lojas Maçônicas de Sinop, Mitra Diocesana de Sinop, OAB - Ordem 
dos Advogados do Brasil (Sinop/MT), Lions Club de Sinop, Rotary Club de Sinop, Sindicato Rural de Sinop, 
SINDUSMAD - Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte de Mato Grosso, UFMT - Universidade Federal 
de Mato Grosso, Campus Sinop, EMBRAPA Agrossilvipastoril, e SEBRAE. 

 

  


