
Ata – Reunião MENPSUS   dia 23/06/2020 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho de 2020   reuniram-se em  encontro via web conferência 

– CISCO  os seguintes participantes: Maurício Mesadri,  Schirley Terezinha Follador, Olga – 

SINDSAÚDE, Isabel Cristina, Maiquel Rodrigues Martins, Simone Martineli, Paula Linder.  A reunião 

iniciou com a apresentação da Paula Linder do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em 

Vigilância em Saúde - CIEVS com informações dos totais de notificações sobre os casos confirmados 

de COVID em relação aos profissionais da saúde no período de 01/03/2020 a 23/06/2020. Foram 

acometidos 1770 profissionais, sendo que 1226 já se encontram recuperados. Foram contabilizados 

6 (seis) óbitos. Ainda de acordo com os dados apresentados, 70% dos casos não precisaram de 

internação e 2% apenas precisou de UTI. Após a apresentação foi solicitado pela Olga para incluir a 

idade e o melhor detalhamento dos gráficos com informações dos quantitativos e dos vínculos 

empregatícios. Na sequência, foi realizada a apresentação por parte do Maiquel R Martins – 

Coordenador de Saúde Ocupacional do GRHS sendo explanada as informações dos números de 

servidores estatutários afastados pela Resolução SESA n.º 339/2020 e também com as informações 

de afastamentos via Secretaria de Estado e da Administração e Previdência – SEAP/DIMS. Após a 

apresentação, a Senhora Olga solicitou um melhor detalhamento das informações com inclusão de: 

sexo, vínculo, idade, cor, vínculo profissional, função. Também foi solicitado pela Senhora Isabel 

Cristina a inclusão dos CID de comorbidades mentais nos slides. Na sequência foi relatado pelo 

Maiquel as situações de suprimentos de EPI´s nas Unidades da SESA, o qual informou que, segundo 

informações do COMP/DAD não havia no momento nenhum questionamento sobre faltas de EPI´s. 

A Olga solicitou a fala e relatou que foram feitas queixas de servidores na LAPA que estavam 

utilizando as máscaras com prazo de uso além do recomendado e que a guarda destes EPI´s estava 

inadequada, pois não havia no Hospital local adequado, sendo que alguns servidores estavam 

armazenando as máscaras usadas nos mesmos locais de guarda de pertences pessoais. A Simone da 

Coordenadoria de Gestão de Serviços Próprios – CGSP/DGS informou que os Comitês de Controle 

de Infecções Hospitalares – CCIHs estavam responsabilizados pela adequação do tempo de 

utilização das máscaras e que se tratava de uma questão de uso racional para não acarretar a falta 

de EPI´s no futuro, pois na atualidade há escassez de EPI´s no mercado mundial, mas que iria rever 

as orientações para que se ajustasse estas questões. Foi solicitada informação pela Sr.ª Isabel se 

havia algum tipo de gratificação em andamento para os servidores da saúde que atuam na linha de 

frente. A Schirley respondeu que até a presente data não houve nenhuma tratativa por parte do 

Governo e das Instâncias superiores da SESA. A Isabel solicitou informação se havia algum tipo de 

separação nos hospitais em alas diferentes entre suspeitos de contaminação por COVID e os demais 

casos. Foi informado pela Simone que sim, as áreas estavam delimitadas para realização do manejo 

de acordo com os protocolos. Por fim, foi perguntado pela Isabel se havia alguma informação sobre 

fornecimento de testes aos municípios. Foi respondido pela Schirley que não havia no momento 

esta resposta por se tratar de informações da atenção primária (município).  


