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A deputada federal Joenia Wapichana recebeu nesta quartafeira, 27, resposta do governo de Roraima sobre as
providências adotadas para o enfrentamento da Covid-19 no
Estado que se agrava a cada dia. O oficio foi enviado pela
Deputada no dia 13 de janeiro.
Em resposta, destacou que estão sendo realizadas diversas
ações com o intuito de prevenir o agravamento no sistema de
saúde como ocorreu no Estado vizinho, Amazonas, dentre ele,

os expedientes encaminhados para o Ministério da Saúde
solicitando recursos, bem como o abastecimento de oxigênio
nas unidades hospitalares como forma de prevenção no que se
refere ao agravamento no número de casos de paciente
acometidos pela COVID-19 que necessitam de oxigênio.
Também foi solicitado pelo Ministério Público do Estado Ação
Civil Pública, requerendo o aumento no número de leitos de
UTI e Semi-UTI para paciente com COVID-19 e, em audiência
realizada no dia 13 de janeiro, em que ficou determinado que a
Secretaria de Saúde aumentasse o número de leitos de UTI,
semi-UTI e enfermarias no Hospital Geral de Roraima, que será
a unidade de saúde exclusiva para atendimento de paciente
acometidos pela COVID-19”, informou o Governo por meio da
Secretaria de Saúde.
Informaram ainda que, conforme o acordo com o MPE, a
primeira etapa foi cumprida com o aumento de 10 leitos de UTI
e 10 leitos de semi -UTI e 130 leitos de enfermaria. A segunda
etapa prevista para última segunda-feira, 25, providenciariam
mais 10 leitos de UTI e Semi-UTI.
Ressaltou ainda que foi editada e publicada Portaria Nº
125/SESAU/CGAN,
“suspendendo
os
procedimentos
cirúrgicos eletivos no âmbito das unidades hospitalares da
rede pública estadual até o dia 31 de janeiro de 2021, com
vistas a não comprometer o estoque de oxigênio nessas
unidades, essencial para tratamento dos acometidos com a
doença SARS-COV2”.

Segundo a Sesau, o objetivo da portaria foi conter o consumo
de oxigênio, tendo em vista, o problema no abastecimento de
O2 nas unidade de Saúde do Estado de Roraima, em razão do
colapso em que se encontra a saúde no Estado do Amazonas.
Por último, informou que o Hospital Geral de Roraima será a
unidade de saúde exclusiva para tratamento de paciente
acometidos pela COVID-19 e estão sendo realizadas reformas
na referida unidade hospitalar, com previsão de conclusão até
07 de fevereiro, assim como também, aquisições de materiais
médico hospitalares, medicamentos e equipamentos para
instalação de leitos de UTI e semi-UTI, sem prejuízo do
cumprimento integral do que ficou acordado junto ao MPE na
Ação Civil Pública.
De acordo com o Boletim Epidemiológico da Sesau desta
quarta-feira, 27, Roraima registra 73.238 casos confirmados e
843 óbitos. Foram registrados 317 novos casos de Covid-19 e
06 óbitos.
Confira o ofício: OFÍCIO Nº 124/2021/SESAU/CGAN
(/images/2021/Oficio_N124_2021_SESAU_CGAN_27_01_2021.pdf)
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