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ATA DE REUNIÃO - COMITÊ DE CRISE  

PARTICIPANTES 
Belivaldo Chagas Silva (Gov) 
José Carlos Felizola (SEGG) 
Francisco Marcel Rezende (SEGG) 
Vinícius T. S. Oliveira (PGE) 
Valberto Oliveira Lima (SES) 
Adriana Menezes de Souza (SES) 
João dos Santos Lima Jr. (SES) 
Mércia S. Feitosa Souza (DVS) 
Sales Neto (SECOM) 
Christian Oliveira (IPESAUDE) 
Marcos Venicius (SEFAZ) 
Prof. Valter Joviniano S. Filho (UFS) 
Prof. Lysandro Pintos Borges (UFS) 

DATA 
16/04/2020 

HORÁRIO 
10:30 

LOCAL 
 Sala de Situação 

 

  

Objetivo da 
reunião 

- Deliberar sobre as medidas de isolamento social e prazos de vigência 
- Analisar o fluxo de testagem da COVID-19 
- Discutir integração com a UFS 

PRINCIPAIS 
PONTOS 

ABORDADOS 

01. a Diretoria de Vigilância em Saúde, por meio de Nota Técnica, 
referendou a possibilidade de migração do Distanciamento Social 
Ampliado (DSA) para Distanciamento Social Seletivo (DSS), conforme 
previsão do Boletim Epidemiológico n.º 8, do Ministério da Saúde 
02. A SES apresentou os dados de situação atual da rede de 
assistência, leitos, profissionais, aquisições de EPI`s, controles dos 
planos de contingência, a denotar a maturidade do sistema SUS no 
Estado 
03. Foram apresentadas propostas para adesão aos sistemas de 
monitoramento COVID-19 apresentado pelo Consórcio Nordeste e pela 
UFS (monitoracorona), com uma profusão de ideias ofertadas pelos 
Professores Valter e Lysandro 
04. Após rastreio de todos os casos positivados, apenas 01 paciente 
indica sinais efetivos de contaminação comunitária, estando 
devidamente acompanhado 
05. Houve decisão em aumentar, por cinco vezes, a coleta das 
notificações de síndromes gripais em todos os hospitais da rede 
pública e UPA’s, a fim de ampliar o nível de monitoramento 
06. O LACEN poderá, já a partir de próxima sexta-feira, realizar 600 
testes PCR por dia, com liberação de 90% dos resultados em até 48hs, 
ampliando maciçamente o espectro de testagem 
07. O Estado de Sergipe já tem disponível 11.500 testes rápidos de 
detecção, já tendo iniciado o processo de dispensação a todos 
Municípios  
08. O indicativo é de que, com a massificação dos testes, o numero de 
casos positivos poderá aumentar, o que tem importância para fins de 
desenho epidemiológico, mas não interfere na programação de leitos, 
conquanto importante é o monitoramento dos casos de internamento 
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09. A SES/Vigilância Saúde perfilhou com os Municípios nova forma de 
divulgação dos boletins informativos, acrescendo os casos suspeitos 
(portadores de sintomas de SG) 
10. A UFS e a Associação Sergipana de Ciência somarão esforços 
com a equipe da SES para desenvolvimento de condutas que 
possibilitem novos testes, programas de monitoramento e avaliação da 
pandemia, com estudos sobre antígenos nacionais mais confiáveis e 
baratos, bem como integração de plataformas de geolocalização 
11. A rede de acompanhamento da saúde prisional está em plena 
eficácia e controle 
12. A Diretoria de Atenção Integrada à Saúde, em parceria com a 
FUNESA, continuará a realizar módulos de tele-educação com todos 
os Municípios  sobre o fluxo e controle de testagem, bem como 
referenciamento das redes 
13. A exaustão da discussão corroborou a minuta de Decreto de 
transição do DSA para o DSS, desde que mantido acompanhamento 
semanal 

 

Itens de ação responsável 

01: convocar nova reunião para o próximo dia 23.04 GAB CRISE 

02: publicação do Decreto de Enfrentamento SEGG 

03: informar os resultados dos testes e medidas de 
monitoramento SES/DVS 

04: reuniões para aproveitamento das propostas científicas da 
comunidade docente científica (UFS) 

SES/DVS/ 
IPESAUDE/UFS 

 


