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Vit6ria, 08 de maio de 2019.

Nota flenica CT Sande N° 24/2019

Assunto: Aprovaekr com ressalvas do Plano de ContinOncia — Estiagem Rekies
de Linhares e Patrimnio da Lagoa versAo marvi 2019.

A Camara T&nica de Sailde em sua 24' Reuni'ao Ordinria, realizada em
Colatina — ES, nos dias 07 e 08 de abril de 2019, avaliou o Plano de Continge'ncia —
Estiagem — Regies de Linhares e Patrimnio da Lagoa, Versk) Mareo de 2019 pela
Fundaeao Renova ap6s solicitae'a-o para construeo coletiva realizada nos dias 12 e
13/11/2018 em Vitbria — ES, com contribuiee)es de diversos atores.
Considerando a Nota Thcnica n° i0/2018 que trata de parecer acerca do Plano de
Contingcia e a inclusk) do setor Sailde com a definie - o das responsabilidades da
agesncia institu4es e entidades publicas, privadas e govemamentais, trazendo de
maneira clara a atua0o de cada uma destas a partir de uma anfflise de situa0o prvia
dos contextos locais, deteminado pela deliberaek) n° 220, a CT- SaUde aprova com
ressalvas a primeira vers"ao do referido Plano de Contingesncia — Per i odo Estiagem (setor
saUde), tendo em vista que o plano passa por atualiza4o peridica considerando o
periodo sazonal.
Seguem abaixo as ressalvas observadas:
Item 7 Cemlrio de Risco, p:Igina 11, Tahela 1 —No nome Titulo da Tabeia: Cenario de
Risco de Inundaeo: substituir a palavra risco por inundaeo por risco de seca.
Item 7 Ogina 11, Tabela 1 — Na parte de Cenarios de Risco: Situaeb- es de
estiagem: na coluna nome do Risco parte Perrd Epidemioligico: Situae'a:o
epidemiolt5gica de doeneas transmissveis relacionadas a existencia de charcos,
substituir o texto por Situae"do epidemioldSgica de doeneas transmissiveis e outros
agravos relacionados a seca (ex.: surtos de diarreia, dengue, infecOes
gastrointestinais, tracoma, desidrata4o).
Item 7.1 Elementos Usieos, pagina 12, Tabela 2 na parte de elernentos bisieos:

Atualiza0o do perfil e dados das faminas residentes em PatrimMio da Lagoa,
na coluna Instituie&s/ (5r0.-os envolvidos: alem da Funda0o Renova
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acrescentar Aten4o Primkia da Secretaria Municipal de Sooretama.
Item 7.1 Elementos biieos, pagina 12, Tabela 2 — na parte de element ❑s bsicos:

Validaeo do rnapa situacional de sade das familias residentes em Patrimnio da
Lagoa, na coluna Instituieks/ (5rg a- '.os envolvidos: destacar na Secretaria Municipal
de Sade Atene -ao Primaria e Vigilancia em Sdide, alem do Vigidesastre.
Item 7.1 Elementos Ldsicos, pagina 12, Tabela 2 — na parte Aeb'es de comunicae'ao
comunitaria em Patrimnio da Lagoa para sensibilizar e informar sobre o plano de
contingencia, na coluna 1nstituiekks/ (5r4os envolvidos: alem da Fundae1) Renova com
acompanhamento da Defesa Civil Municipal de Sooretama, acrescentar Secretaria
Municipal de Satide.
Item 7.1 Elementos ba'sicos, p4ina 12, Tabela 2 na parte Atendimento as familias

residentes em Patrimnio da Lagoa (demandas que envolvern atuaefio do Dialogo, como
esclarecer dUvidas, mapear necessidades como possiveis reformas, acompanhar as familias
de modo geral), acrescentar Atendimento/Acompanhamento, na coluna Instituie&s/
(.5rg - os envolvidos: alem da Fundae a- o Renova, a Secretaria Municipal de Sade (Aten4b
Primkia e Vigilancia em Saiide).
Item 7.1 Elementos lAsicos, pagina 13, Tabela 2 — na parte Realizae"ao de atendimentos

medicos em caso de necessidade, substituir a palavra medicos por atendimento a satide.
ltem 11.2 ANEXO B, i'xgina 21,
de contatos - pontos focais Funda4o
Renova e Comiss:lo lntersetorial, acrescentar os pontos focais do ES membro da ea'mara

Tecnica de Saiide do Espirito Santo que apoia e acompanham os municiplos no evaneo
das aOes e revis(ies/ Atualizaeo deste Plano.
Item 11.2 ANEXO B, Ogina 21, Rela0o de contatos pontos focais Fundaio
Renova e Comisslio Intersetorial, acrescentar os nomes da Equipe da ProteeiIo Social e

Satide Fisica e Mental contratada pela Funda0.o Renova para tratar das situae&s de sa&le
e pessoas em vulncrabilidade social que apoia e aeorrIpanham os municipios no avaneo
das aeZ5es no territ6rio.
C❑nforme Nota Tecnica CT — Saiide N° 17/2019 — Anexar o cronograma com todas as
atividades listadas no plano de ae a- b para com o calendkio (mes/ano) atualizado, alem de
descrever as aeeies realizadas para o controle de vetores no territ6rio.
Disponibilizar ❑ Plano de • Contingencia no site da Fundaeo Renova em Arquivos e
Relat6rios.
Encaminhamento: 0 Plano de Contingencia — Estiagem - Regies de Linhares e

PatrimUio da Lagoa — vers'ab mareo 2019 devera ser adequado e encaminhado no prazo
dc 10 dias a contar da presente data.

Kle er angel Silva
Coordenador da Cfunara Tecnica de Sat'ide

