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1

Ao terceiro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às doze horas, em

2

Campos dos Goytacazes /RJ, foi realizada a primeira reunião extraordinária do ano de

3

dois mil e dezesseis da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a

4

presença dos seguintes membros: Ivanise Arouche, Representante Nível Central

5

SES/RJ; Nelson D’ Abreu Gama, Superintendente da Atenção Especializada,

6

Controle e Avaliação SES/RJ, Rosimary Mendes Rocha, Superintendente da

7

Vigilância em Saúde SES/RJ, Clarice Furtado, da SAB/SAS/SES/RJ, Myriam Cruz,

8

Coordenadora

9

Representante Nível Central SES/RJ, Bruno Santos, Assistente da Secretaria

10

Executiva da CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Paulo

11

Sergio Brandão Bairral (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do

12

Itabapoana: Sávio Sabóia (Gestor) e Carmerina Guzzi ( Câmara Técnica); Secretaria

13

Municipal de Saúde de Miracema: Elina Paula (Câmara Técnica); Secretaria

14

Municipal de Saúde de Natividade: Fabiana Beloto de Oliveira (Gestora); Secretaria

15

Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Duliane Fernandes (Suplente);

16

Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá: Anderson Godinho (Suplente);

17

Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Silvana Viana Ferreira (Gestora) e

18

Luciano Brito (Suplente); D’Stefano Marcondes ( Apoiador COSEMS) e os

19

convidados: Lucinéa Nogueira ( NDVS- Noroeste); Regina Coeli (Núcleo de Saúde

20

Coletiva – SMS Bom Jesus do Itabapoana), Andréa Darla ( Vigilância Epidemiologia

21

– SMS de Italva), Flávia Amorim (Vigilância Epidemiologia – SMS de Italva), Cilene

22

França (Vigilância Epidemiologia – SMS de Italva), Herom Macedo Armond (

23

Vigilância – SMS de Itaperuna) e Neide Correia Novaes (Vigilância – SMS de

24

Itaperuna) . A plenária contou com a presença da representação da SES de seis

25

Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde: Bom Jesus do

26

Itabapoana, Natividade e Varre-Sai e três suplentes, Aperibé, Santo Antônio de Pádua

27

e São José de Ubá. Ficou sem representação a Secretaria Municipal de Saúde de

da

SAB/SES/PAISMCA/RJ,

Rafaela

Almeida,

Suplente
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Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema e

29

Porciúncula.

30

Rafaela Almeida deu início à reunião, agradeceu a presença de todos e agradeceu

31

especialmente ao município de Campos dos Goytacazes pela recepção de todos nesta

32

reunião. O Sr Nelson D’ Abreu Gama (Superintendente da Atenção Especializada,

33

Controle e Avaliação) iniciou sua apresentação explicando sobre as recomendações

34

para o acompanhamento de bebês com Microcefalia e suas famílias no Estado do Rio

35

de Janeiro. Nelson falou que devemos nos alertar e notificar as gestantes com

36

Síndrome Exantemática, que essa gestante deverá ser acompanhada durante todo o

37

seu pré – natal, e deverá ser intensificado seu apoio psicológico. Nelson falou sobre o

38

exame de ultrassonografia Tranfontanela, esse exame é realizado nas unidades de UTI

39

Neonatal, explicou que teremos que desenhar um fluxo para essa pactuação, que

40

precisamos de instituições que realizam esse procedimento, e que precisamos saber

41

em qual município ou em qual região existe esse aparelho. Nelson explicou que os

42

recém-nascidos com suspeita de microcefalia serão submetidos a exame físico, com a

43

medição do perímetro cefálico. Serão considerados microcefálicos aqueles com

44

circunferência menor de 32 centímetros. Além disso, eles passarão por exames

45

neurológicos e de imagem, como a Ultrassonografia Tranfontanela (US-TF), a

46

primeira opção indicada para avaliação neurológica. Como segunda opção, existe a

47

tomografia. Nelson explicou que uma família com um bebê Microcefálico fica uma

48

família desorientada e que por isso é importante que todos da maternidade conheçam

49

o protocolo para orientação dessas famílias. Nelson informou que a Atenção Básica

50

deve ser mobilizada para acompanhamento destes bebês, explicou que após o

51

nascimento do bebê cada município deverá se organizar da melhor forma possível,

52

seja por visitas domiciliar ou por UBS, NASF, Clínica da Família ou Ambulatórios de

53

Pediatria. Nelson falou que a estimulação precoce dos nascidos com microcefalia,

54

deverá ser realizada desde o nascimento até os três anos de idade, período em que o

55

cérebro se desenvolve mais rapidamente, que a estimulação precoce visa à
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maximização do potencial de cada criança, englobando o crescimento físico e a

57

maturação neurológica, comportamental, cognitiva, social e afetiva, que poderão ser

58

prejudicados pela microcefalia. Nelson falou que é fundamental acolher a criança

59

com microcefalia e estimulá-la o mais rápido possível, de preferência começando

60

após o nascimento, e, se possível, ainda na maternidade, para que se reduzam os

61

comprometimentos causados pela malformação, informou que o total de casos de

62

gestantes com Síndrome Exantemática no Estado chega a 3.353, sendo na região

63

Noroeste notificado 99 casos. Aperibé com 4 casos, Bom Jesus do Itabapoana 9,

64

Cambuci 4, Cardoso Moreira 2, Itaocara 1, Itaperuna com 42 casos, Miracema 6,

65

Natividade 4, Porciúncula 4, Santo Antônio de Pádua 18, São José de Ubá 2 e Varre-

66

Sai com 3 casos. Nelson informou que este é um número pequeno e que a Atenção

67

Básica dos municípios tem como acompanhar cada gestante, informou que temos

68

apenas um caso de Microcefalia na região Noroeste, em Itaperuna e que na Região

69

Noroeste existe um local para realização da Ultrassonografia Transfontonela, o

70

Hospital São José do Avaí (HSJA). Nelson informou que seja solicitada uma reunião

71

com o prestador para que seja montado um fluxo de atendimento para realização deste

72

exame. Rosimary Mendes Rocha, Superintendente da Vigilância em Saúde SES/RJ,

73

iniciou sua apresentação explicando que o vetor aedes aegypti è um mosquito tropical

74

ou subtropical, e é incapaz de suportar temperaturas muito elevadas (< 8°c e > 41°c),

75

porém tem preferência por ambiente “doméstico” e reprodução em ambientes

76

artificiais, tem a capacidade de adaptar-se a novos ambientes. Rosimary falou que

77

raio de voo da fêmea adulta pode chegar de 100 a 400m, e que sob a forma de ovo

78

suporta temperaturas extremas, explicou que o mosquito aedes aegypti pode transmitir

79

as seguintes doenças: Dengue, Chikungunya e Zika, explicou que o Zika Vírus tem

80

uma morbidade e uma mortalidade muito baixa na população em geral, porém está

81

associada a um aumento de casos de Síndrome de Guillain Barré e Microcefalia e que

82

as evidências da circulação do Zika Vírus no estado do Rio de Janeiro iniciaram-se

83

em junho de 2015. Rosimari informou que existem 4.180 casos de Microcefalia
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registrados no Brasil, em 830 municipios de 24 estados brasileiros.

85

registrados tiveram 63 óbitos. Rosimary informou sobre a Medida Provisória, portaria

86

nº 1.813 de 11 de novembro de 2015 que Declara Emergência em Saúde Pública de

87

importância Nacional (ESPIN) por alteração do padrão de ocorrência de microcefalias

88

no Brasil. Rosimari falou que o total de casos de Microcefalias notificados no estado

89

chega a 201casos e informou sobre o Plano Nacional de Enfrentamento à

90

Microcefalia, que dispõe em Eixo 1: Mobilização e Combate ao Mosquito, Eixo 2:

91

Atendimento às Pessoas e Eixo 3: Desenvolvimento Tecnológico, Educação e

92

Pesquisa. Rosimary explicou que no eixo 1, Mobilização e Combate ao Mosquito, o

93

objetivo é reduzir o índice de infestação por Aedes aegypti para menos que 1% em

94

todos os municípios brasileiros, para diminuir o número de casos de doenças

95

transmitidas pelo mosquito, serão feitas Ações Integradas entre setores Saúde,

96

Educação, Assistência Social, Defesa Civil, Forças Armadas, outros órgãos

97

convidados e sociedade civil. Rosimari informou o prazo para encerramento do

98

primeiro ciclo de visitas aos imóveis foi prorrogado até 28/02, e quem concluir antes

99

do prazo, deve informar a SES, para que o MS altere a data de inicio do 2º ciclo. O Sr.

100

Geraldo Augusto Venâncio, Secretário de Saúde do Município de Campos dos

101

Goytacazes, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo

102

a tratar, foi declarada encerrada a plenária às dezesseis horas. Para constar, eu, Bruno

103

Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata.

104

Campos dos Goytacazes, três de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis.

Dos casos

