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AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

                   Em 30 de janeiro de 2020, a OMS fez declaração de 
emergência em saúde pública a respeito de um surto de pandemia 
em decorrência da infecção humana pelo novo coronavirus. 

                  Diante do cenário atual de emergência de saúde pública, 
e considerando a Lei Federal nº13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 
o Decreto Estadual nº18.902 de 23 de março de 2020, Decreto 
Estadual nº 18.947 de 22 de abril de 2020, o Decreto Municipal nº 
005 de 16 março de 2020, Decreto Municipal nº 035, de 22 de abril 
de 2020, Decreto Municipal nº 016 de 04 de maio de 2020, a gestão 
tomou várias medidas de proteção e prevenção ao COVID-19, 
como: 

 Forneceu EPIs para todos os funcionários, como: luvas, 
avental, máscaras, álcool gel a 70% e gorros, bem como 
transporte; 

 Foi implantado o Comitê de Combate ao COVID-19, por 
iniciativa de vários órgãos da gestão; no qual os participantes 
estão voltados a fazer todo acompanhamento e monitorando 
as medidas necessárias para o cumprimento dos decretos 
estadual e municipal;  

 Providenciou a divulgação de medidas preventivas através de 
carro de som; 

 Propôs parceria com outros setores como: Policia Militar, 
Secretaria de Administração, e Comitê de enfrentamento do 
COVID-19, visando a maior amplitude, em tempo hábil, das 
ações preventivas; 

  Atendimento a denúncias, tendo como reclamações principais 
o descumprimento dos Decretos Estadual e Municipal no 
tocante à abertura dos estabelecimentos de serviços não 
essenciais e aglomerações nas casas lotéricas;  



 Confecção de material informativo com medidas de prevenção 
ao Covid-19; 

 Está sendo realizada a Campanha de Vacinação contra a 
gripe (influenza); 

 Busca ativa de pessoas que chegaram de viagens oriundos 
de outros estados, para o monitoramento quanto os seus 
estados de saúde e do isolamento social (quarentena); 

 Foi implantado o Disque Denúncia na UBAS; este recebendo 
denúncias e questionamentos, bem como dando orientações; 

 Foi implantado o atendimento online, este em caráter 
excepcional e temporário, restrito ao profissional da saúde 
(Psicóloga); 

 Elaborou o Plano de Contingência Municipal para Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 Realizou uma campanha de orientação sobre a suspensão 
dos serviços não essenciais e de conscientização sobre os 
riscos e prevenção do novo coronavírus (aos comerciantes, 
donos de restaurantes, bares, posto de combustível, lotérica, 
feira livre, barbearia e outros), incentivando a população a 
realizar de forma correta a quarentena (isolamento social, 
sendo a principal forma de prevenção). Na ocasião, foram 
repassadas as orientações de como se proteger do vírus com 
a indicação da higienização das mãos com água e sabão e/ou 
álcool gel a 70%, evitar levar as mãos para boca, olhos e 
nariz, bem como do uso adequado de água sanitária de 
acordo com a finalidade de cada estabelecimento. Todas 
essas ações foram realizadas tanto na zona urbana como na 
zona rural;  

 Na Unidade Básica Juracy Freire(UBAS) possui suporte de 
oxigênioterapia com um cilindro de oxigênio de volume ½, um 
concentrador de oxigênio portátil de 05litros, termômetros, 
oximetro e esfigmomanômetro com estetoscópio; 

 Implantação de uma sala especifica para atendimento de 
paciente com COVID-19; 

 Nos casos de pacientes suspeitos de SRA, é oferecida na 
UBAS a máscara facial, conforme condutas orientadas pelo 
manual da COVID – 19 do MS; 

 Atualização do Plano de Contingência Municipal para Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), tendo em vista a 



dinâmica da epidemia, e apresentado aos profissionais e ao 
Conselho Municipal de Saúde; 

 Visitas dos vereadores à UBAS para averiguação das 
medidas de controle ao Covid-19; 

 Estamos recebendo apoio técnico das VISAS estaduais e 
municipais, por via whatsApp; 

 Realiza a sanitização (prática de desinfecção das ruas), com a 
higienização nos locais de maiores circulações como: UBS, 
lotéricas, mercadinhos, posto de gasolina, praças e outros. Tal 
desinfecção está sendo realizada de acordo com 
recomendação da nota técnica da ANVISA; 

 A equipe da VISA, juntamente com seus parceiros, realizaram 
visitas educativas com recomendações de como se proteger 
do vírus nos estabelecimentos essenciais e entrega de 
máscaras caseiras para os funcionários e a população; 

 Foram entregues aos estabelecimentos essenciais cópias do 
Decreto Municipal nº 035/2020, de 22 de abril de 2020, que 
torna obrigatório uso de máscaras nos prédios públicos e 
comércio em geral; 

 Devido a aglomeração nas filas das lotéricas e mercadinho 
para o recebimento do auxílio emergencial, foram realizadas 
escalas de profissionais para desenvolver trabalhos 
educativos na prevenção do vírus com condutas de 
distanciamento entre as pessoas, importância da lavagem das 
mãos com agua e sabão, isolamento social e entrega de 
máscaras caseiras; 

 Realização de pesquisa epidemiológica através de testes 
rápidos da COVID-19, com parceria da SES e SMS, que 
serão por amostragem, visando levantar dados do status 
sorológico da população quanto à infecção por SARS-CoV-2; 

 A equipe da VISA, juntamente com seus parceiros, realizaram 
barreiras sanitárias com abordagens orientando os condutores 
quanto a prevenção do COVID-19 e recomendações quanto 
aos cuidados pessoais, enfatizando sempre a importância do 
isolamento social e a utilização da máscara. Contudo o 
transportes de passageiros intermunicipais são abordados e 
fiscalizados; contudo os passageiros serão notificados e 
investigados se apresentam algum sintoma da COVID-19, 
como medida de segurança sanitária. Houve confecção de 
camisas, banner, entrega de máscaras caseiras, folhetos 



explicativos, higienização das mãos com álcool gel, e 
desinfecção dos carros; 

 Adquiridos insumos e equipamentos de proteção individual 
(EPIs) para os coveiros; 

 Ampliação do horário de atendimento da UBAS (para manhã e 
tarde), como também nos finais de semana; 

 Capacitações dos profissionais; 
 Reunião da Equipe da Saúde para traçar novas estratégias de 

enfrentamento, bem como o monitoramento das ações 
realizadas para evitar a disseminação do coronavírus; 

 Foi divulgado o boletim epidemiológico do coronavírus, com 
informações atualizadas do COVID-19 no Município; 

 Apresentou nota oficial de esclarecimento - 07/05/2020, 
divulgando o PRIMEIRO CASO CONFIRMADO de infecção 
pelo coronavírus (COVID-19), através de teste rápido por 
meio de amostragem (SMS e SES); 

 Elaborou informe com recomendações adequadas do uso e 
descarte da máscara de proteção facial; 

 Desinfecção de ambulância de forma rotineira; 
 Foi montado suporte de dispensação de álcool gel (totem de 

álcool gel) colocado na entrada da UBAS; 
 Disponibilizou cestas básicas para os familiares do paciente 

confirmado por COVID-19. 
 Apresentou nota oficial de esclarecimento - 12/05/2020, 

divulgando o SEGUNDO CASO CONFIRMADO de infecção 
pelo coronavírus (COVID-19), através de teste rápido, 
divulgou também o boletim epidemiológico, com informações 
atualizadas; 


