
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
            Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”
“Doce Terra dos Colibris”

COMITÊ INTERSETORIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19

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

em 14 de março de 2021 às 09:00 horas por meio de vídeo conferência. 

Pauta:  1  –  Agradecimentos  iniciais;  2  –  Dados  da  Epidemiologia  Municipal;  3  –

Diagnóstico da Atenção Básica em Saúde; 4 – Ações Vigilância Sanitária e Redação de

Novo Decreto Municipal; 5 – Posicionamento do Exmo. Senhor Prefeito sobre ações e

reuniões  da  Prefeitura  Municipal;  6  –  Disposição  sobre  dúvidas  e  colocações  dos

Membros; 7 – Informes.

Fizeram-se presentes:

- Adriana Rúbia Rasseli – Representante dos Sindicatos;

- 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;

- Magaly Sperandio – Representante de Hotéis e Pousadas;

- Joice Aparecida Marrochi – Representante do Lions Clube;

-  Cap.  Evandro  Jaguaribe  –  Representante  das  Forças  Armadas  –  Força  Aérea

Brasileira;

-  Lucas  Linhares  –  Representante  da  Associação  Turística  de  Santa  Teresa  –

Convention e Visitors Bureau (Indicado por Janice Lima);

- Gregório Rocha Venturim – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de

Saúde;

-  Kátia  Wietchesky  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –  Secretaria  de

Educação;

- Rodrigo Nogueira Brito – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de

Turismo;
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- Kleber Medici da Costa – Representante do Poder Público Municipal – Gabinete do

Prefeito;

-  Pedro  Vinicius  Schreiffer  Correa  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Gabinete do Prefeito;

-  Ivana  Maria  Massini  da  Costa  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Secretaria de Assistência Social;

- Fausto Covre – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde – Secretário Adjunto

de Atenção Básica e Vigilância em Saúde;

- Claudemir Guaitolini – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde – Secretário

Adjunto da Atenção Especializada;

- Victor Álvaro Fernandes Bregonci – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde

– Gerente de Atenção Primária à Saúde;

- Maria Luiza Campista Corteletti – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde –

Gerente de Vigilância em Saúde;

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

Ações Integradas em Saúde;

- Flávia Sylvestre Janiques de Lima – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde

– Médica Veterinária;

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

Ouvidoria SUS – Secretário Executivo do Comitê Intersetorial para Enfrentamento da

COVID-19.

O Secretário Municipal de Saúde e Vice-Prefeito de Santa Teresa, Dr. Gregório Rocha

Venturim dá início a presente reunião saudando os presentes e solicitando que haja a

apresentação  dos  Membros  Representantes  e  suas  determinadas  entidades

representadas. Prosseguindo, apresenta a pauta e solicita ao Prefeito Municipal, Sr.

Kleber  Medici  da  Costa,  que  faça  suas  disposições  iniciais;  Sr.  Kleber  informa  o

enorme  prazer  em  ter  essa  conversa  com  este  Comitê,  visto  sua  importância  e

responsabilidade  no  combate  ao  vírus  e  no  enfrentamento  da  Pandemia,  expondo
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ainda, que a Administração Pública conta com o apoio da Sociedade Civil. Passa-se a

fala  à  Srª.  Marielly  Blank,  atuante  Gerente  de  Ações  Integradas  em  Saúde,  para

Apresentação  do  Perfil  Epidemiológico  Municipal  –  COVID-19.  A  princípio  discorre

sobre o Boletim Informativo nº. 072/2021, datado em 13 de março de 2021, e os dados

contidos no que tangem aos Casos Confirmados, Descartados, Notificados, Internados,

em Isolamento Domiciliar e em Investigação. Sobre os óbitos, Srª. Marielly informa que

na tarde do dia anterior à esta reunião houve mais um óbito,  cujo este entrará na

contagem do Boletim Informativo da presente data como 31º óbito (trigésimo primeiro

óbito). Continua expondo o Perfil de Casos Ativos por distribuição etária e por sexo,

enfatizando que 60% (sessenta por cento) dos casos encontram-se em pacientes da

faixa etária entre 20 e 59 anos e 27% (vinte e sete por cento) dos casos em idosos

(acima de 60 anos). Dos 129 casos ativos, 60 são pacientes do sexo masculino e 69

pacientes  do  sexo  feminino,  destes  53% (cinquenta  e  três  por  cento)  tiveram seu

atendimento inicial em Unidades de Saúde. Prossegue informando o Perfil de Casos

Hospitalizados, 05 (cinco) em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI e 02 (dois) em

Leito  de  Enfermaria,  e  o  Perfil  de  óbitos  Confirmados  no  ano  vigente,  cujo  total

designa-se em 12 (doze) óbitos somente no ano de 2021. Apresenta a Ocorrência de

Casos  Confirmados  por  Semana  Epidemiológica,  realizando  comparativo  entre  os

Perfis encontrados nos anos de 2020 e 2021. No ano de 2020, a Secretaria Municipal

de Saúde realizou testagem ampliada para COVID-19, e a Matriz de Risco variava

entre verde e amarelo (risco baixo e moderado). Em 2021, percebemos risco baixo na

semana de Carnaval, e em posterior, um aumento. Em consonância, houve mudanças

no método de cálculo da Matriz de Risco por parte do Governo Estadual, onde são

direcionados e juntos indicadores, tal  como a Taxa de Ocupação de Leitos de UTI

(acima de 80%), resultando na classificação a se obter. Sr. Kleber toma a palavra e

relata que, quanto ao aumento de casos pós Carnaval, houve campanhas de destino

seguro  e  ampliação  de  informação  no  que  tange  as  medidas  de  segurança.  Em

complemento, Srª. Marielly informa que esse aumento deve-se à circulação de pessoas

no Município, principalmente de visitas familiares; pois se há circulação de pessoas,
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haverá circulação do vírus.  Este fato é observado por  todo Estado através de sua

Equipe  Técnica,  não  sendo  isolado  apenas  no  Município  de  Santa  Teresa.  A  Srª.

Magaly  Sperandio,  Representante  dos  Hotéis  e  Pousadas,  deixa  explícito  que

houveram  aglomerações  no  feriado  de  Carnaval,  citando  que  nas  localidades  de

Caravaggio  e  Alto  Santo  Antônio  sítios  de  propriedade  privada  foram  alugados,

contando com mais de 30 pessoas em ocupação. Após o relato, Srª. Magaly informa

falta de fiscalização. Sr.  Kleber complementa a fala anterior e concorda que houve

churrascos e comemorações em áreas privadas, mas reitera que as vias principais da

Sede não possuíram aglomeração. Prosseguindo, Sr. Hugo Dettmann, Representante

da Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL, questiona sobre a disponibilidade de leitos

ofertados  durante  a  Classificação  de  Risco  Alto  (vermelho)  e/ou  no  maior  pico

encontrado.  Quanto  a  isso,  a  Srª.  Marielly  explana  sobre  a  ocupação  de  leitos,

discorrendo  sobre  os  óbitos  ocorridos  nos  últimos  14  (quatorze)  dias,  fazendo  o

comparativo entre a culminância de óbitos ocorridos e casos ativos; onde, para nível

extremo,  maneja-se  400  (quatrocentos)  casos  ativos  a  cada  100.000  (cem  mil)

habitantes. Dr.  Eudayr Alves Moreira Júnior, Representante das Clínicas de Saúde,

relembra que até a data de 10 de novembro de 2020 o Município de Santa Teresa

encontrava-se  classificado  em  Risco  Baixo,  com  período  e  critérios  pouco

controversos, e que devido as datas festivas houve maior circulação de pessoas, e

consequentemente,  do  vírus.  Prossegue  questionando  sobre  a  vacinação  na  faixa

etária de 80 (oitenta) anos, sendo respondido pela Srª. Marielly que, para essa faixa

etária, a cobertura vacinal encontra-se com números satisfatórios. Passa-se a palavra

ao  Sr.  Victor  Álvaro  Fernandes  Bregonci,  atuante  Gerente  de  Atenção  Primária  à

Saúde,  cujo discorre sobre o diagnóstico atual  das Unidades Básicas de Saúde. A

princípio informa a cobertura da Atenção Básica Municipal com suas 09 (nove) Equipes

de Estratégia de Saúde da Família, e seu corpo de Profissionais sendo composto por

07  (sete)  Médicos  e  12  (doze)  Enfermeiros,  estendendo  com  mais  02  (dois)

Profissionais  em  Enfermagem  para  fortalecimento  da  Atenção  Primária.  Continua

explanando sobre a adaptação dos atendimentos no momento caracterizado em Risco
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Alto, com funcionamento normal (das 07:00 às 16:00 horas), onde as consultas eletivas

são  realizadas  em  tempo  mais  espaçado  e  a  proibição  de  acompanhantes  para

pacientes que realmente não necessitam. Quanto a gestão da agenda eletiva, esta fica

a cargo da própria Equipe de Saúde e maleável de acordo ao Perfil Epidemiológico de

sua  área.  As  Equipes  Estratégia  de  Saúde  da  Família  continuará  seu  serviço  de

testagem RT PCR Teste Rápido, com coleta e visita domiciliar, sendo o monitoramento

dos casos ativos realizado por profissionais lotados dentro da estrutura da Prefeitura

Municipal  em  sua  Secretaria  de  Saúde.  Quanto  a  realização  do  SWAB  rápido,  é

exposto  que  chegaram  quantias  restritas  para  as  Unidades  de  Saúde  mediante

protocolo do Estado. O Sr. Lucas Linhares, nesta data representando a Associação

Turística de Santa Teresa – Convention e Visitors Bureau, indaga sobre os protocolos

de prevenção e combate à Pandemia, e consequentemente a abertura e fechamento

dos estabelecimentos comerciais. Prossegue opinando que a vida tem que seguir e

que a mesma vai além da saúde. Quanto a este posicionamento, Dr. Gregório explica

que a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa possui seguimento a base dos

Decretos  Estadual  e  Federal;  onde cada fase determina suas obrigações,  ações e

medidas a serem suplementadas. Neste âmbito, relembra as ações planejadas para o

Carnaval,  consistidas  na  orientação  e  realização  de  barreiras  sanitárias.  Continua

informando que as únicas ferramentas eficientes são a vacinação com a construção de

maior imunidade e a quebra da cadeia de transmissão, e a estimulação de ações para

diagnóstico, tratamento e ampliação de leitos. Quanto à ampliação de leitos, é exposto

a  abertura  de  leitos  de  enfermaria  junto  ao  Hospital  Madre  regina  Protmann  para

custeio do Município. Por fim, relata que Santa Teresa é o Município que realiza maior

testagem de sua população. Sr. Lucas toma a palavra e relata a validade do uso de

máscara e seu cumprimento à risca, e explana que a questão de horários restringidos /

redução do horário de funcionamento de estabelecimentos gera aumento de fluxo de

pessoas, e que tal medida afeta financeiramente muitas pessoas e que não vê sentido

ante o exposto. Nisto, Dr. Gregório reafirma que tal normativa vem em encontro ao

Governo do Estado, que usa-a como justificativa o estímulo ao  drive-thru e  delivers,
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visando  evitar  que  a  população  saia  de  sua  residência.  A  restrição  configura-se

complexa,  e  gera o não respeito  de parte  dos cidadãos,  e  por  esse motivo,  como

Secretário  Municipal  de  Saúde,  prima  pela  divulgação  das  ações  e  normativas

estabelecidas, pela prevenção e pelo apoio deste Comitê. Sr. Hugo, complementando

a fala de Sr. Lucas, demonstra insatisfação quanto a este Comitê ser obrigado a seguir

normativas  estaduais,  e  nota  hipocrisia  quanto  aos  horários  reduzidos  para  os

estabelecimentos comerciais. Para tal, solicita como Representante do Comitê que a

Prefeitura  Municipal  entre  em  diálogo  com  o  Estado  na  luta  por  medidas  mais

favoráveis aos comerciantes. Dr. Eudayr, em complemento à Sr. Lucas, relata que as

instâncias maiores definem o fechamento do comércio, mas não deliberam propostas

para vivência do empresário. Mediante sua fala, mostra a importância da realização de

um estudo ao alcance no Município, através da Secretaria Municipal de Fazenda, sobre

a  possibilidade  da  isenção  de  IPTU  /  impostos.  Prosseguindo,  informa  a  não

conscientização  por  parte  da  população  no  seguimento  às  normas,  principalmente

turistas que destinam-se ao Município e não usam máscara. Por fim, demonstra-se

preocupado  pela  disseminação  da  nova  variante,  a  qual  atinge  maior  população

economicamente ativa. Dr. Gregório profere que estão habilitados 10 (dez) leitos de

UTI  COVID-19  e  10  (dez)  leitos  Enfermaria  Clínica  no  Hospital  Madre  Regina

Protmann, e que, há a constante cobrança para com o Estado sobre direcionamento no

que tange  habilitação  de  novos leitos,  visto  empenho municipal  de  R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais) para o custeio de 02 (dois) leitos de Enfermaria. Passa-se ao

próximo ponto de pauta,  as Ações da Vigilância em Saúde e a Redação de Novo

Decreto com Medidas Sanitárias para Controle da Pandemia, discorrido pela Srª. Flávia

Sylvestre Janiques de Lima, atuante Médica Veterinária. A princípio, informa-se sobre a

formulação das equipes de fiscalização e as ações a serem encaminhadas durante o

decorrer  da  semana.  Prosseguindo,  Srª.  Flávia  relata  a  redação  do  novo  Decreto

Municipal para as adequações e restrições na Matriz de Risco Alto, discorrendo sobre

o funcionamento de hortifrutigranjeiros; academias; teatros, circos e similares; espaços

de lazer e recreação infantil; eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos;
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eventos esportivos; eventos sociais (casamentos, aniversários e similares a acontecer

em cerimoniais, clubes e equivalentes); feiras de artesanato e/ou comércio artesanal;

transporte coletivo e sanitário; instituições religiosas; serviços ambulantes de alimentos

e congêneres; bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência, distribuidoras

de  bebidas  alcoólicas  e  similares;  vinícolas,  cervejarias,  alimentos  caseiros  e

congêneres; e  serviços de hospedagem. Sr. Thiago Vicente Roldi, Representante de

Bares e  Restaurantes,  relata  sobre  os  estabelecimentos  bares  que atuam também

como  lanchonetes,  onde  seu  CNAE  refere-se  à  esta  segunda  atividade.  Em

complemento, Sr. Hugo solicita a melhor averiguação e avaliação de alvará e atividade

primária  dos  estabelecimentos.  Dr.  Gregório  informa  a  redação  de  novo  Decreto

Municipal para o trabalho dos feirantes, sendo que, esta gestão se dará pela Secretaria

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, visando evitar a fragmentação

dos produtores. Sr. Hugo informa sobre a questão de comércio ambulante, onde há o

não respeito pela legislação que determina seus locais de atuação. Complementa que

no ano vigente,  a  Câmara dos Dirigentes Lojistas realizou provocação à Prefeitura

Municipal para o cumprimento de tal Lei. Referente à isso, Dr. Gregório informa que

esteve em pauta a questão dos ambulantes irregulares, porém as ações realizadas

ainda não são suficientes. Tal assunto mantêm-se me constante diálogo, não havendo

solução de via fácil para o referido problema crônico. Sr. Kleber informa a pertinência

da intervenção de Sr. Hugo, relatando a análise de toda situação pela Procuradoria

Jurídica Municipal, e em posterior momento a criação de uma linha de prioridade para

resolução de forma efetiva. Informa que são realizadas intervenções em vários pontos,

e que a retirada dos ambulantes se dará de forma gradativa com a consciência da

população. Srª. Flávia relata o trabalho e atuação constantes no ato fiscalizatório do

Setor de Vigilância Sanitária, inclusive, recentemente na apresentação das normas na

Rodoviária do Município. Sr. Lucas toma a palavra e quanto ao funcionamento de táxis,

discorre as medidas que estão sendo tomadas: passageiro embarca no banco de trás,

uso de máscara obrigatório,  e  higienização antes e pós viagem. Prosseguindo,  Dr.

Gregório  informa  a  realização  de  reunião  com  Representantes  das  Instituições
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Religiosas para adaptação de suas atividades, visto a importância do apoio espiritual

neste momento. Sr. Rodrigo Nogueira Brito, Representante da Secretaria Municipal de

Turismo, informa maior organização das ações a serem realizadas, com a redação de

cartilha de orientação pública usando linguagem de comunicação concisa. Questiona-

se  por  parte  de  Sr.  Lucas  de  como será  o  regramento  para  a  fiscalização  e  sua

aplicação  em prática.  Dr.  Gregório  complementa  a  melhor  orientação  à  Equipe  de

Trabalho.  No que tange ao  ato  de  multar,  informa que  não  há  ferramenta  pública

própria  para  sua  aplicação  e  uso,  sendo  este,  motivo  de  debate  no  Setor  de

Procuradoria  Jurídica Municipal  quanto à redação de instrumento legal.  Mediante a

última fala, Sr. Lucas mostra-se favorável à que no primeiro momento de fiscalização

haja a instrução e orientação das normativas. Sr.  Kleber toma a palavra e relata o

trabalho  conjunto  da  Administração  Pública  Municipal,  do  Ministério  Público  e  da

Polícia  Militar;  onde, o Ministério Público viabiliza o entendimento de condutas que

possam infringir área criminal. Por fim, informa que trabalho da Prefeitura Municipal se

dá  em  caráter  educativo.  Srª.  Walkyria  Barcelos  Sperandio,  Represente  do  IFES,

questiona sobre o retorno das aulas presenciais, sendo replicada por Srª. Flávia de que

há a sua suspensão enquanto a Matriz de Risco perdurar como Risco Alto. Passa-se

ao informativo das Vacinas para COVID-19: Para a Primeira Dose, foram recebidas

1.607  (hum mil,  seiscentas  e  sete)  doses,  destas  1.447  (hum mil,  quatrocentas  e

quarenta e sete) doses aplicadas – o que corresponde à 90% (noventa por cento) de

vasão.  Para  a  Segunda Dose,  foram recebidas 863 (oitocentas  e sessenta  e  três)

doses, destas 580 (quinhentas e oitenta) doses aplicadas – correspondendo à 67%.

Informa-se o seguimento correto de dias entre as aplicações das duas doses, sendo o

frasco  designado  em  multidose,  e  a  programação  mediante  busca  ativa  junto  às

Equipes de Saúde. Por fim, informa a vacinação de Trabalhadores de Saúde com faixa

etária  acima  de  35  (trinta  e  cinco)  anos.  Srª.  Walkyria  questiona  sobre  o

enquadramento  e  contemplação  de  profissionais  para  realizar  a  vacinação,  sendo

respondida  por  Srª.  Flávia  na  necessidade  de  possuir  cadastramento  no  CNES –

Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde e Carteira do Conselho. Srª. Joice
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Aparecida Marrochi,  Representante do Lions Clube,  questiona se houve recusa de

vacinação por parte de Profissionais de Saúde, sendo replicada por Dr. Gregório que

informa que houve recusa, porém vacinaram-se. Passa-se a palavra ao Sr. Kleber, que

traz considerações a serem ponderadas; iniciando, informa que no dia de ontem, o

Governador do Estado mostrava-se preocupado pela atual situação de caos instalado

em  outros  entes  federados,  e  com  que  tal  possibilidade  chegue  em  solo  Espírito

Santense.  Prossegue  complementando  que  caso  a  ocupação  de  leitos  de  UTI

ultrapasse 90% (noventa por cento) o Estado decidirá pelo  lockdown. Relata que na

tarde  de  ontem,  em reunião  com os  Secretários  Municipais  empossados,  houve  o

alinhamento e reflexão de ações que possam minimizar os efeitos da Pandemia, sendo

tomado por decisão, o cancelamento da Prova do Processo Seletivo para atuação em

diversos  cargos  na  Prefeitura  Municipal.  Após  o  repasse  das  informações  a  este

Comitê, dar-se-á publicação do Decreto Municipal na próxima segunda-feira com os

regramentos e normativas estabelecidos. Sr. Kleber relata a importância da parceria

entre este Comitê, Sociedade Civil, Administração Pública, Ministério Público e demais

Autoridades  Municipais  para  o  enfrentamento  da  COVID-19,  solicitando  também  a

contribuição  e  a  compreensão  dos  trabalhadores  e  empregadores,  estando  todos

comprometidos  no  auxílio  da  Gestão  Municipal.  Como  próximas  ações  idealizadas

estarão: a realização de barreiras de comunicação para atuar informando e orientando;

duplas de servidores caminhando nas ruas da sede para disponibilização de máscaras;

e ampliação das orientações básicas em todo o Município quanto caráter preventivo.

Por fim, informa que enquanto Gestor Municipal, dedica-se e coloca-se à disposição

para  melhor  atender  a  população  teresense,  e  solicita,  em  um  posicionamento

particular,  para  que  cada  qual  com sua  designação  religiosa  possa  colocar-se  em

oração de modo a alimentar sua fé. Sr. Lucas solicita que a Gestão Municipal não só

acate as determinações estaduais, mas que haja cobrança ao Governo para criação de

leitos e para a destinação de verbas para tal; que demos alcance ao assunto para o

mesmo  sempre  estar  em  evidência.  Em  complemento,  Dr.  Eudayr  informa  o

cancelamento do financiamento de leitos UTI oferecidos pelo Ministério da Saúde, e
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informa que a cobrança correta é o questionamento por vacina. Quanto ao exposto, Sr.

Kleber relata que ainda em reunião, foi cobrado ao Governador pela disponibilização

de  doses  de  vacina,  sendo  assunto  de  imediata  importância,  mas  mesmo  com  a

pressão  do  Congresso  /  Deputados,  há  o  atraso  no  fornecimento  pelo  Governo

Federal. Dr. Gregório coloca-se à disposição e agradece a participação de todos, e em

agradecimento  especial  a  Sr.  Rodrigo.  Este,  em  contrapartida  expõe  e  reforça  a

importância  da  divulgação  de  dados  através  de  comunicação  assertiva,  com  a

estratégia  de  criar  uma  cartilha  explicativa  sobre  as  normativas  e  orientações  à

população e aos comerciantes.  Srª.  Magaly solicita  que sejam encaminhadas mais

informações ao Comitê, tanto no que tange às ações municipais, quanto à vacinação.

Fica  então decidido  por  Sr.  Kleber  que o  núcleo de comunicação colete os dados

pertinentes e repasse diariamente ao grupo do Comitê no Whatsapp. Sem mais nada a

tratar, encerra-se a reunião.
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