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Nova Friburgo, 22 de janeiro de 2021

NOTA PÚBLICA

O Conselho Municipal de Saúde, na reunião do último dia 18, deliberou pelo trancamento de pauta até
que as reivindicações preconizadas em reunião ordinária de março de 2020 sejam atendidas pelo Gestor.

A situação do CMS, desde a posse da atual administração do Prefeito Johnny Maycon, está em total
isolamento, com falta de informação e sem diálogo.

Importante fazer breve relato para que todos possam entender.

No início do ano, quando das medidas abruptas adotadas pelo ex-Secretário de Saúde ao propor mudança
do Serviço de Ortopedia do Hospital Municipal Raul Sertã para o Posto de Saúde Silvio Henrique Braune
e o fechamento das tendas de atendimento da Covid-19, transferindo o serviço para 13 postos de saúde, o
CMS sequer foi ouvido.

As críticas referem-se a situação do prédio do Posto Silvio Henrique Braune, que não possui aparelho de
RX e tem acesso incompatível para esse tipo de atendimento. Quanto à transferência do atendimento
Covid-19, carece de capacitação aos profissionais de saúde quanto aos cuidados no atendimento Covid-19,
o uso correto do EPI, a necessidade de espaço exclusivo para receber a pessoa com suspeita de Covid-19
ou já com a doença.

No dia 19 deste mês, circulou nas redes sociais, em Nova Friburgo, consta que um parlamentar da
Câmara Federal se colocou à disposição, no que estivesse ao seu alcance, em relação à situação grave de
100% de leitos públicos ocupados para atendimento de pacientes com Covid-19 e o Prefeito respondeu
que sua equipe estava bem mobilizada e as medidas estavam sendo adotadas para ampliar o número de
vaga, deixando evidente que, nesse momento, há falta de alguns equipamentos mais simples.

No dia seguinte, circulou, também, nas redes sociais, o pedido por parte de uma profissional de saúde do
Hospital Municipal Raul Sertã, se identificando e apresentando uma lista de insumos básicos faltantes até
para procedimentos básicos de emergência (lista anexa).

Ontem, reportagem da Voz da Serra informa que a “Prefeitura tenta ampliação de leitos e não pode alugar
particulares porque unidades privadas também estão saturadas” e informa que “pacientes novos estão
sendo transferidos para Cordeiro”.

Todos estes fatos ocorreram e o CMS manteve-se ao largo, obtendo informação tão somente através das
redes sociais e da imprensa local, esses assuntos têm sido pauta da mídia escrita e falada, mas sem
nenhuma participação por parte do CMS. Essa postura demonstra total desrespeito para com este
Conselho.

Será que essa gestão desconhece o papel do CMS?

Salutar esclarecer que cabe o CMS controlar, fiscalizar o dinheiro da Saúde, a manutenção do fluxo
regular de financiamento e imperativo legal, sendo o exercício regular do Conselho Municipal de Saúde.
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É o CMS que acompanha as verbas oriundas do Sistema Único de Saúde – SUS e os repasses de
programas federais. Participa da elaboração das metas para a Saúde e controla a execução das ações na
Saúde.

Esta prática de isolar o CMS em suas obrigações e tarefas deverá ser informada ao Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Federal e a Defensoria Pública.
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