
                  
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

            Estado do Espírito Santo

Ata  da  Reunião  do  Comitê  Intersetorial  para  Enfrentamento  do  COVID-19

realizada  em  01  de  junho  de  2020  às  16:00  horas  por  meio  de  vídeo

conferência. 

Pauta: 1 – Agradecimentos e informes iniciais; 2 – Metodologia de Classificação de

Risco  definida  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde  –  SESA;  3  –  Conduções  e

informes finais.

Fizeram-se presentes:

- Geraldo Barcellos Bolonha – Representante das Agências Bancárias;

- Bruno Henriques Araújo – Representante da Câmara Municipal;

- Dr. Devair Pereira – Representante do Ministério Público;

- Walkyria Barcelos Sperandio – Represente do IFES;

- Hugo Dettmann – Representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas;

- Dr. Eudayr Alves Moreira Júnior – Representante das Clínicas de Saúde;

- Thiago Vicente Roldi – Representante de Bares e Restaurantes;

-  Leandro  Menegueli  Biondo  –  Representante  do  Instituto  Nacional  da  Mata

Atlântica;

- Magaly Sperandio – Representante de Hotéis e Pousadas;

- Pastor Nivaldo Geik Volz – Representante da Igreja Luterana;

- Lorenzo Sancio Bortolini – Representante da Maçonaria;

- Joice Aparecida Marrochi – Representante do Lions Clube;

- Cap. Luiz Guilherme Santos Gonçalves – Representante das Forças Armadas –

Força Aérea Brasileira;

-  Pastor  Thiago  de  Souza  Brasil  –  Representante  da  Associação  de  Ministros

Evangélicos;

- Frei José Wilian Corrêa de Araújo – Representante da Igreja Católica;

-  Sérgio  Mendes  –  Representante  da  Associação  Turística  de  Santa  Teresa  –

Convention e Visitors Bureau (Designado pela Srª. Janice Lima);

-  Andreia  Passamani  Barbosa  Corteletti  –  Representante  do  Poder  Público

Municipal – Secretaria de Saúde;
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-  Maria  Madalena  Baratella  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Secretaria de Educação;

-  João  Vinicius  Tonini  Custódio  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Procuradoria Jurídica;

- Eliane Litke – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de Turismo;

-  Samira  Valadares  Sperandio  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Secretaria de Planejamento;

-  Vanessa  Pizziolo  Coqueto  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Gabinete do Prefeito;

- Iraci Pasquina Carlini – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de

Assistência Social;

- Marielly Blank – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Carla Estela Lima – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Wilson Carlos Moschem – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Jean Carlos Arndt – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Tem-se início a reunião com agradecimento da Srª. Andreia Passamani Barbosa

Corteletti mediante a participação dos membros representantes deste Comitê, e em

especial,  agradece ao Sr.  Leandro Menegueli  Biondo, Administrador do Instituto

Nacional  da  Mata  Atlântica,  por  ceder/disponibilizar  o  link  de  acesso  para  a

realização de nossas vídeo conferências. Prosseguindo, informa o trabalho diário

da Equipe Técnica de Saúde Municipal no acompanhamento e na realização de

cálculos, visando manter o Município de Santa Teresa na Classificação de Nível

Moderado.  A Srª.  Andreia relata sobre as definições lançadas pelo Governo do

Estado quanto aos horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, e

que  o  regime  de  funcionamento  por  rodízio  geraria  uma  desvantagem  em

estabelecimentos localizados nas localidades interioranas. Continuando,  explana

que no momento  desta  vídeo conferência  do  Comitê  Intersetorial,  o  Sr.  Gilson

Antônio  de  Sales  Amaro,  Prefeito  Municipal,  encontra-se  em  outra  vídeo

conferência  com  representantes  do  Governo  do  Estado  e  demais  Autoridades
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Municipais  do  Poder  Executivo,  afim  de  traçar  metas  e  planos  para  o

enfrentamento  e  diminuição  de  atritos  causados  por  todas  as  questões  do

momento de pandemia. Por conseguinte, passa-se a palavra à Srª. Carla Estela

Lima que apresenta a Metodologia e Parâmetros definidos pela Secretaria Estadual

de Saúde – SESA, emitidos através da Portaria nº. 093-R, de 23 de maio de 2020,

para Classificação de Risco para os Municípios. É exposto que tal Metodologia foi

encaminhada  antecipadamente  aos  Senhores  Membros  deste  Comitê  para

apreciação e ciência. A Srª. Carla inicia sua apresentação explicando sobre os 04

(quatro) Indicadores utilizados para traçar a Classificação, sendo estes: Coeficiente

de Incidência do Município (CIM), Porcentagem (%) da População acima dos 60

anos  (P60),  Letalidade  (LET)  e  Índice  de  Isolamento  (ISO).  Para  tanto,

complementa  informando  que  os  indicadores  possuem  em  seus  intervalos,  04

(quatro) níveis classificatórios: 1 – Leve, 2 – Moderado, 3 – Severo, e 4 – Extremo.

Exemplifica didaticamente o método de cálculo dos 04 Indicadores, um por um, das

duas últimas semanas (16 à 22 de maio e 23 à 29 de maio). Ressalta a diferença

de resultados obtidos nos cálculos realizados entre a Secretaria Estadual da Saúde

e a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, no Indicador “Percentual (%)

da População acima de 60 anos” visto que a Competência Estadual utilizava dados

da estimativa IBGE – senso 2010 para população nessa faixa etária; sendo que há

controvérsia  nesta totalidade,  sendo o Município  de Santa Teresa possuidor  de

100% de Cobertura  de  Atenção  Básica  –  Estratégias  de  Saúde da  Família,  e,

mediante  a  Campanha  de  Influenza  no  vigente  ano  e  número  total  de  doses

aplicadas  em idosos,  mostra-se  a  incoerência  de  dados.  Tal  divergência  já  foi

informada à SESA, sendo que aguarda-se manifestação quanto a isso. Passa-se a

amostragem do Mapa de Ameaças x Vulnerabilidade,  mediante o encontro dos

Níveis Classificatórios (Leve, Moderado, Severo e Extremo) com os Níveis da Taxa

de Ocupação de Leitos de UTI do Estado do Espírito Santo (Adequado, Alerta,

Crítico  e  Plano  de  Crise),  anexado  à  Portaria.  Para  tanto,  este  encontro  é

denominado em subdivisões, podendo ser designadas como: Baixo Risco, Risco

Moderado, Risco Alto e Risco Extremo. Após terminada a explicação por parte da
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Srª. Carla, abre-se espaço para questionamentos. O Sr. Hugo Dettmann indaga se

com a previsão dos resultados do Lacen, virão boas perspectivas para o Município

de Santa Teresa melhorar sua Classificação. Mediante o relato, a Srª. Andréia em

conjunto com a Srª. Carla, informam que essa situação torna-se dependente, visto

que os indicadores estão correlacionados em sua base real; no caso, a totalidade

de óbitos e de casos confirmados. É notória a influência da demora de entrega dos

resultados no que tange os cálculos e níveis de classificação. Prosseguindo, Dr.

Eudayr  Alves Moreira  Júnior  questiona sobre os critérios de diagnóstico,  sendo

respondido pela Srª. Andreia, que informa que o diagnóstico pode resultar de 03

(três) formas: Teste Rápido, Exame PCR e Diagnóstico Clínico Médico; continua

sua fala relatando a parceria com a Associação Congregação de Santa Catarina –

Hospital  Madre  Regina  Protmann  (HMRP)  para  realização  de  exames,  e  no

remanejamento do valor do Recurso Municipal destinado à Unidade Rede Cuidar

para  aquisição  de  Testes  Rápidos,  imprescindíveis  na  gestão  de  cuidado  e

confirmação de casos. Visando complementar a fala sobre o diagnóstico, a Srª.

Marielly  Blank  discorre  sobre  o  Perfil  Clínico  Epidemiológico  Municipal.

Prosseguindo,  passa-se  à  questão levantada  pelo  Cap.  Luiz  Guilherme Santos

Gonçalves, que solicita informações sobre os leitos de COVID-19. Mediante essa

solicitação,  a  Srª.  Andréia  informa  que  10  leitos  de  UTI  do  HMRP  foram

credenciados para COVID-19 junto ao Ministério da Saúde na última semana, e

que a taxa de ocupação encontra-se em 100% na data de hoje. Para tanto, haverá

Suplementação no Contrato da Secretaria Municipal de Santa Teresa, através da

Prefeitura  Municipal,  com  o  HMRP,  onde  a  Regulação  partiria  da  SESA

(paralelamente aos leitos “comuns”) e pelo depósito do valor orçado para os leitos

cadastrados de COVID-19, sendo este, executado integralmente pelo Ministério da

Saúde  no  Fundo  Municipal  de  Saúde  (FMS).  É  relatado  o  importante  papel

fiscalizador  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  no  acompanhamento  do  uso  do

recurso/valor  orçado  em  conta  no  Fundo  Municipal  de  Saúde,  bem  como  a

dificuldade  do  Governo  Estadual  na  disponibilização  e  contratação  de  equipe

médica. O Sr. Thiago de Souza Brasil toma a palavra e questiona se realmente a
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equipe de saúde atuante  no HMRP só realiza  testes  para fins  diagnósticos  de

COVID-19 quando apresentam sintomas. A Srª. Andreia informa que a testagem se

dá apenas em apresentação de sintomas, e que o protocolo a ser seguido, é que

mediante qualquer sintoma, opte-se pelo afastamento deste profissional. Frei José

Wilian Corrêa de Araújo questiona sobre o que deve ser feito adentrando-se nos

agravos de indicadores, onde a vida diária e rotineira das pessoas se desestrutura

de forma gigantesca. A Srª. Andréia pondera sobre a observação do Frei, e reitera

que  a  Gestão  da  Prefeitura  Municipal  busca  em  contato  com  o  Governador

Estadual, seus representantes e Equipe Técnica, novas ações, decisões e medidas

que visam melhorias para os munícipes (em ambas realidades: urbana x interior).

O  Sr.  Hugo  relata  sobre  a  diminuição  dos  horários  de  ônibus,  tornando-se

restritivos  e  impraticáveis,  e  dessa  forma  prejudicando  quem  necessita  do

transporte coletivo. Dr. João Vinícius Tonini Custódio toma a palavra e informa a

detecção  dessa  problemática,  reiterando  que  a  Prefeitura  Municipal  está  em

processo de formulação e redação de ofício para enviar à Empresa em questão.

Sabendo-se que a Conduta Normativa de Transporte Coletivo é para diminuição da

capacidade  de  usuários,  e  não  a  redução  da  frota.  Explana  que,  caso  a

“provocação” dada através do ofício expedido pela PMST não surtir efeito, caberá

ao  Governo  do  Estado  emitir  notificação  recomendatória  para  o  serviço.  O  Sr.

Sérgio  Mendes,  questiona  sobre  o  uso  de  medicamentos  em  casos  positivos,

mediante  protocolo  do  Ministério  da  Saúde.  É  relatado  que  pela  variação  de

sintomas e pela complexidade do sistema de cada indivíduo, os medicamentos

utilizados  podem ser  de  gama variável;  sendo  conforme avaliação  profissional,

mediante condição e situação do paciente. O Sr. Geraldo Barcellos Bolonha indaga

sobre o alto número de casos confirmados no interior, principalmente na localidade

do Distrito de Alto Santa Maria – Várzea Alegre. Como resposta, a Srª. Andreia

informa  que  os  novos  casos  se  dão  de  forma  descentralizada;  sendo  que  na

localidade  mencionada  por  Sr.  Geraldo,  a  Equipe  de  Estratégia  de  Saúde  da

Família controlou a situação, trabalhando no monitoramento e realizando busca

ativa. Ressalta-se que as notificações recentes estão se dando nos demais distritos
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e no Centro da Cidade. Discorre-se sobre as Ações Orientadoras em parceria das

Secretarias Municipais de Saúde, de Planejamento e Assuntos Estratégicos, e de

Agricultura, conjuntamente à Cooperativas e Sindicatos voltados ao trabalho rural,

realizadas nas localidades interioranas. Para findar a reunião, a Srª. Andréia cita o

desempenho  e  continuidade  do trabalho  da Equipe  da  Secretaria  Municipal  de

Saúde,  visando  a  melhoria  dos  indicadores  e  da  taxa  de  isolamento,  e  na

contenção  dos  agravos  de  sintomas  e  disseminação  do  vírus.  A Srª.  Magaly

Sperandio parabeniza a seriedade dos profissionais de saúde municipais. Com o

repasse das informações terminado, bem como todas as dúvidas respondidas, a

Srª.  Andreia  encerra  a  reunião  do  Comitê  Intersetorial  para  Enfrentamento  do

COVID-19,  agradecendo  aos  presentes  e  colocando  espaço  de  abertura  para

solicitações de demandas a serem deliberadas pelo mesmo.
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