
                  
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

            Estado do Espírito Santo

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

realizada  em  02  de  outubro  de  2020  às  09:00  horas  por  meio  de  vídeo

conferência. 

Pauta:  1  –  Agradecimentos  iniciais;  2  –  Dados  da  Epidemiologia  Estadual  e

Municipal; 3 – Informes.

Fizeram-se presentes:

- Geraldo Barcellos Bolonha – Representante das Agências Bancárias;

- Adriana Rúbia Rasseli – Representante dos Sindicatos;

- Bruno Henriques Araújo – Representante da Câmara Municipal;

- Rosiele Kelly Vulpi Corteletti – Representante das Escolas Particulares;

-  Soni  Marcoa  Zucolotto  –  Representante  da  Segurança  Pública  (Indicado  por

Major Márcio Cunha Cabral);

- 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;

- Gian Frank Geraldo Fagner – Representante dos Feirantes;

- 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 Reinaldo Ávila – Representante da Igreja Católica (Indicado por Frei José

Wilian Corrêa de Araújo);

-  Andreia  Passamani  Barbosa  Corteletti  –  Representante  do  Poder  Público

Municipal – Secretaria de Saúde;
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-  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;

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

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

- Douglas Ribeiro Santana – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

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

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

A Srª.  Andreia  Passamani  Barbosa  Corteletti  dá  início  a  Reunião  do  Comitê

Intersetorial para Enfrentamento da COVID-19 agradecendo à disponibilidade dos

presentes, fortalecendo a importância da participação dos Representantes deste

Comitê quanto à escuta qualificada e pela necessidade do entendimento e repasse

de informações à população teresense. Prosseguindo, informa a apresentação do

Perfil Epidemiológico Municipal atual, embasado através de estudos técnicos sem

qualquer  pretensão  de  acusar  ou  basear-se  em  “achismos”.  Para  tanto,  tal

apresentação visa enfrentar e conter a transmissão do vírus de maneira conjunta,

com apoio da Sociedade. Passa-se a palavra à Srª. Carla Estela Lima, Secretária

Adjunta  da  Atenção  Básica  e  Vigilância  em  Saúde,  e  ao  Sr.  Douglas  Ribeiro

Santana, Gerente de Vigilância em Saúde, onde juntos apresentam o contexto de

todo o Perfil Epidemiológico. Primeiramente, expõe-se os Casos Confirmados por

Semana Epidemiológica, visto o início dos Casos no Município de Santa Teresa no

mês de abril e o reinício do pico na 37ª Semana Epidemiológica (correspondente à

semana dos dias 06 à 12 de setembro). Continuando, é demonstrado o alto número
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de Casos Confirmados na 39ª Semana Epidemiológica (20 à 26 de setembro),

correspondendo na  totalidade  de 81.  Apresenta-se  o  Mapa  Territorial  de  Santa

Teresa complementado pela concentração/quantidade de Casos por Localidade e

dividido pelas 09 Equipes Estratégia de Saúde da Família,  que assistem como

coordenação de todo o território. Relata-se a quantidade de Casos Confirmados

por  Ocupação,  enfatizando as atividades comerciais  (em geral)  e  as atividades

vinculadas  ao  agronegócio,  sendo  complementado  pelo  número  de  Casos  por

Faixa Etária, destacando o grupo pertencente de 30 à 39 anos. Discorre-se pelo

número de Casos por data de Início dos Sintomas, onde é proferida a exposição no

momento do feriado, não atentando-se ao cumprimento das regras sanitárias, visto

o pico/aumento de Casos 07 dias posterior à referida data. É exposto a realização

de  uma  entrevista  direcionada  aos  Pacientes  Confirmados,  correspondendo  ao

período de 07 à 21 de setembro. Tal entrevista abrangeu 68 pacientes de forma

individual, onde destes, 59 foi obtido êxito e 09 não atenderam ou não conseguiu-

se contato. Continuando, apresenta-se o Perfil Epidemiológico correspondente ao

período de 06 à 30 de setembro, conforme segue: 480 Notificações, destas, 245

configuram-se  Descartados,  130  Confirmados,  105  Suspeitos,  e  07  pacientes

Internados  (sendo  05  em  Leitos  UTI).  Terminada  a  apresentação,  passa-se  à

algumas observações pertinentes:  1 – Os Protocolos de Prevenção,  Cuidado e

Manejo da COVID-19 são alterados e atualizados quase que semanalmente, visto

que trata-se de uma doença nova; 2 – No que tange o isolamento, tal prática é

efetivada  após  o  início  dos  sintomas,  dando-se  10  dias,  e  com  alta  a  ser

prescrita/liberada pela  Equipe de Saúde;  3  – É exposto que todas as  pessoas

confirmadas para COVID-19 tem para seus contatos intradomiciliares a realização

de coleta via swab, com amostras encaminhadas ao LACEN; 4 – Faz-se notório o

aumento de casos positivos em pessoas assintomáticas, o que resulta em maior

investigação de contatos; 5 – Os “furos” no isolamento trazem à Equipe um alto

número de chamados/denúncia, e por outro aspecto, há a não concordância do

empregador na prática do afastamento de seu empregado, o que trazem consigo

desafios  para  proteção  da  população  teresense;  6  –  Todos  os  contatos  são

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72



                  
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

            Estado do Espírito Santo

investigados e monitorados, trazendo uma extensa demanda às Equipes Estratégia

de Saúde da Família,  o que juntamente à reintrodução de outras doenças (tais

como a Poliomielite e a Raiva Animal, essa com Campanha Nacional de Vacinação

a realizar-se em 24 de outubro), acabam trazendo desgaste à Equipe; 7 – À nível

nacional,  o  Estado  do  Espírito  Santo  apresenta  alta  no  número  de  óbitos  por

COVID-19,  e  complementando  essa  informação,  o  Município  de  Santa  Teresa

possui a maior Taxa de Contágio do Estado, apresentando 2,14%. Em uma rápida

comparação e munidos de olhar  técnico em Vigilância,  todos os municípios do

Estado apresentaram pico, porém posteriormente houve controle e queda, menos

Santa Teresa que apresentou pico, teve sua permanência e continua aumentando.

A Srª. Andreia expõe a necessidade de retomar o controle, no trabalho de busca,

notificação e acompanhamento, e demonstra que a Equipe de Saúde Municipal

está  conseguindo  cuidar  de  seus  pacientes,  visto  a  baixa  Taxa  de  Letalidade.

Porém,  com  a  necessidade  de  intensificação  do  controle,  há  a  exaustão  do

Sistema;  onde  Profissionais  Médicos,  Enfermeiros  e  Técnicos  em Enfermagem

estão afastando-se por desgaste ou estresse. Prosseguindo, deixa explícito o apoio

das Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social no enfrentamento

da Pandemia. A nível  informativo,  explica-se como ocorreu o cadastramento de

Leitos UTI COVID-19 no Hospital Madre Regina Protmann – HMRP. O Ministério da

Saúde cadastrou 10 Leitos UTI COVID-19 primeiramente com estipulação de 90

dias,  visto  a  população  idosa  de  nosso  município.  Tendo  o  prazo  estipulado

encerrado, decidiu-se pela prorrogação por mais 30 dias. Aos 30 dias do mês de

setembro,  tais  leitos  descentralizados  foram fechados,  e  os  pacientes  a  serem

internados são  destinados  aos Hospitais  Estaduais,  visto  a  baixa  ocupação de

leitos.  Aproveitando o ensejo,  a Srª.  Andreia parabeniza o brilhante trabalho da

Equipe Hospital Madre Regina Protmann, sendo portador da menor letalidade por

COVID-19  em  UTI  do  Estado.  Por  fim,  deixa  explícito  a  busca  de  parcerias

baseada no entendimento  que a  responsabilidade é  de todos os  cidadãos.  Dr.

Eudayr Alves Moreira Júnior toma a palavra parabenizando a Equipe de Saúde

Municipal, alertando sobre população e turistas estarem circulando sem máscaras
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pelo Centro da Cidade, onde muitas vezes, os turistas podem contribuir como via

de  entrada  e  transmissão.  Mostra-se  temeroso  com  a  possível  abertura  das

escolas, e pensa na logística do transporte escolar como disseminador do vírus,

aumentando ainda mais o contágio. A Srª.  Magaly Sperandio solicita o retorno da

realização  de  barreiras  sanitárias  instrutivas  e  orientadoras,  reforçando  a

necessidade do uso de máscara e de álcool em gel aos visitantes e moradores

locais. Continuando, a Srª. Rosiele Kelly Vulpi Corteletti solicita apoio deste Comitê

no que tange a situação das Escolas Particulares, sendo replicada por Dr. João

Vinicius Tonini Custódio que enfatiza que não compete ao Comitê ou ao Prefeito

legislar  ou  deliberar  sobre  o  retorno  das  aulas  presenciais  em  Instituições  de

Ensino Particular. Complementando sua fala, Dr. João Vinicius informa a realização

de uma reunião entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, onde

decide-se que para as Escolas Públicas será publicado Decreto Municipal de não

retorno  às  aulas.  Expõe-se  a  recomendação  da  Autoridade  Sanitária  junto  ao

Conselho Municipal de Educação indo de encontro à redação do Decreto, porém a

decisão de retorno às aulas presenciais partirá de cada Instituição Privada. O Sr.

Hugo Dettmann parabeniza o excelente trabalho da Equipe de Saúde Municipal e o

apoio da Polícia Militar,  e prossegue expondo a aglomeração de residentes em

estabelecimentos bares no bairro Vila Nova. Continuando, a Srª. Carla demonstra-

se  preocupada  com a  chegada  de  novos  feriados,  temendo  a  sobrecarga  dos

serviços e relatando que só o Poder Público não conseguirá abranger no cuidado

mediante essa situação. A Srª. Magaly solicita o retorno de realização das ações de

cunho educativo com a distribuição de máscaras, carro de som e divulgação na

rádio  local,  além  de  repensar  em  outras  estratégias  para  sensibilização  dos

munícipes e turistas. Complementando a fala da Srª. Magaly, Dr. Eudayr expõe a

necessidade em trabalhar a questão do distanciamento ao público, a possibilidade

de  diminuição  da  taxa  de  ocupação  de  estabelecimentos  comerciais  e

eventualmente profissionais irem às ruas orientando e distribuindo máscaras. A Srª.

Andreia informa que estão sendo formuladas ações estratégicas para os próximos

feriados,  aproveitando para discorrer sobre uma situação onde em determinado
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estabelecimento o garçom estava trabalhando e atendendo sem o uso de máscara.

Com esse exemplo, é solicitado mais uma vez a parceria com os representantes

deste Comitê e da população teresense em geral.  Cap.  Luiz Guilherme Santos

Gonçalves faz duas colocações: 1 – No que tange à não conscientização do uso de

máscaras,  fica  sugerido  que  em Decreto  haja  punição pecuniária  e  multa  com

notificação;  2  –  Sugere  a  volta  das  barreiras  sanitárias  com  aferição  de

temperatura. A partir da fala do Cap. Luiz Guilherme, a Srª. Andreia informa que a

questão  efetiva  de  multar  designa-se  em uma ação  de extrema dificuldade de

execução,  e  quanto  à  aferição  de  temperatura,  este  é  apenas  um  sintoma

caracterizado de forma leve.  A Srª.  Magaly solicita a notificação via  ofício para

Correio  e  CESAN,  relatando  a  entrega  de  correspondência  e  contas  por

profissionais sem máscaras. Quanto a isso, o Sr. Douglas informa que o Correio já

foi  notificado,  sendo proposto que tal  notificação seja reforçada.  Com todas as

informações repassadas, a Srª. Andreia encerra a reunião do Comitê Intersetorial

para Enfrentamento do COVID-19, agradecendo a participação aos presentes.
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