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ATA DA 1ª REUNIÃO OFICIAL DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO – COVID-19, PARA
DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES PERANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
Aos 02 dias do mês de Abril de 2.020, às 09h00, reuniram-se os membros do comitê de
enfrentamento ao Coravid-19 no gabinete da prefeita, cujos nomes constam na lista de
presença em anexo, com a finalidade de alinhar e debater sobre ações que serão
desenvolvidas mediante o repasse de verbas feito pelo Governo Federal, Estadual e Fórum da
Comarca de Presidente Epitácio. Todas as decisões que serão listadas foram acordadas por
todos os presentes. A vista disso, a primeira decisão acordada refere-se que, é inviável
reservar leitos de U.T.I em qualquer hospital, pois o valor da diária que gira em torno de
R$5.000,00, o que usaria praticamente todo o valor da verba recebida. Com isso ficou definido
que, caso haja a necessidade de vagas em leitos de U.T.I via SUS será solicitada vaga via
Cross, tal como já ocorre atualmente com os pacientes/usuários do Sistema Único da Saúde.
Foi levantada a hipótese se haveria a necessidade de comprar “bolachinhas” respiratórias,
todos chegaram ao consenso de que no momento, devido o valor estimado de 3 a 4 mil reais,
não seria necessário, uma vez que já possui a disposição da Santa Casa algumas para uma
futura necessidade. Foi informado pela Enfermeira representante da Santa Casa, que a Escola
de Samba Unidos da Ribeira, fez a doação de jogos de uniforme hospitalar que serão utilizadas
pelos profissionais da entidade. Eles utilizarão essas roupas durante o expediente e, antes de ir
embora, a roupa será colocada para lavagem em local apropriado, e assim o funcionário irá
tomar banho para se dirigir a sua família, evitando assim um menor risco de propagação do
vírus. Devido ao prazo de entrega dos filtros para os dois respiradores que a Santa Casa já
possui e que estão sem filtros, em média de 120 dias, foram acordados que de imediato será
feito o isolamento de quartos para possíveis contaminados, pois sem os filtros nos respiradores
existe a contaminação do ambiente. Mesmo com a longa demora da entrega, os esforços
deverão ser concentrados em buscar fornecedores para atendimento o mais rápido possível
para tão logo haja a correta utilização destes equipamentos. Todos aprovaram também a
compra de mais um monitor Multiparâmetro com Capnografia, sendo necessário para somar
com os outros que a Santa Casa já possui. Diante do afastamento de vários profissionais da
área da saúde, pois são pertencentes ao grupo de risco, inclusive 4 médicos de ESF, alguns
ESF serão temporariamente fechados, pois sem médico o funcionamento fica prejudicado .
Com isso, os outros profissionais serão realocados para outros ESF”s e também para compor e
somar no quadro de funcionários da Santa Casa em caso de aumento de casos suspeitos de
COVID-19. Com essa transferência de profissionais ficou aprovado por todos que, caso exceda
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o limite da carga horária do profissional, servidor público, que foi transferido para o Hospital,

será feito o pagamento dessas horas extras. Também foi aprovado que as folgas das
enfermeiras que forem convocadas para assumir os cuidados dos pacientes em isolamento,
serão canceladas e também será feito o pagamento, mediante autorização da Secretaria de
Finanças, uma vez que essas enfermeiras serão responsáveis para treinar os outros
profissionais que vão ser transferidos para o hospital. A partir do momento que tiver um
aumento de casos de COVID-19 em isolamento hospitalar, um médico será responsável por
esses pacientes, devendo se dedicar somente para essa área de isolamento. Caso haja uma
maior demanda de atendimentos no período do inverno, devido a problemas de saúde próprios
da estação, será contratado um médico “cinderela” para ajudar nos atendimentos. Foi discutido
entre os presentes qual teste para diagnosticar a COVID-19 se enquadraria melhor na
realidade do município, e foi acordado que o exame pelo método PCR, seria hoje, a melhor
opção devido ao custo/beneficio e também sobre a eficácia na precisão dos resultados. Será
realizada a compra de 100 exames tipo PCR e o protocolo de uso que será adotado, são os
mesmos utilizados pelos planos de saúde UNIMED e Oeste Saúde. Foi informado o novo
orçamento que a empresa Med-Rad apresentou para os serviços prestados a Santa Casa, em
relação a tomografias e Raio-X, com as devidas alterações de valores, todos os presentes não
aprovam essa alteração, eles pedem para que mantenha o valor atual tabela SUS para os
casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus e que não haja mudanças para esse
período de pandemia em que todos se encontram. Por fim, foi alinhado que, assim que houver
o repasse de alguma verba, já fica decidido a compra de uma ambulância furgão, pois a frota
que a Secretária de Saúde possui não é suficiente para atender a complexidade dos futuros
casos de COVID-19, pois contamos apenas com uma ambulância U.T.I ano de fabricação 2008
e com mais de 500 mil quilômetros rodados e outra de 2018. Portanto, existe a necessidade de
preparar outra ambulância furgão para viagens mais distantes, que caibam os equipamentos e
a equipe médica para realizar a transferência dos pacientes, uma vez que é frequente o
histórico de manutenção que essas ambulâncias necessitam.

Segue anexa, a lista de presença.
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