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INTRODUÇÃO A pandemia da COVID-19
exigiu respostas rápidas dos sistemas de saúde
em todo o mundo. No Brasil, coube a Estados e
Municípios a responsabilidade das medidas de
prevenção e contenção da disseminação do
novo coronavírus em nível local.
OBJETIVO Relatar a adoção de medidas
coletivas de reorganização dos serviços de
saúde no município de Pio IX frente a pandemia
do coronavírus.
METODOLOGIA Foram identificadas as
principais medidas adotadas pelo município, de
forma a relatar a experiência local de
enfrentamento a disseminação da COVID-19.
Essas medidas foram tomadas conjuntamente
pela gestão e profissionais de saúde. Para este
trabalho foi consultado as notas informativas da
Secretaria de Saúde.

exame
citopatológico;
Das
atividades
odontológicas (exceto urgências); Dos grupos
terapêuticos do CAPS I. As visitas dos Agentes
Comunitários de Saúde a pacientes com
síndrome gripal foram evitadas e as demais
visitas domiciliares foram mantidas. A
Secretaria Municipal de Saúde responsabilizouse pela elaboração de material educativo e
veiculação de informações através das rádios e
carros de som. Além disso, procedimentos
indutores de aerossóis foram limitados e os
servidores receberam as recomendações de
proteção e biossegurança.
CONCLUSÃO Apesar da dificuldade de
assessoramento técnico por parte do Ministério
da Saúde, a reestruturação das ações realizadas
e o empenho dos profissionais de saúde
ajudaram a minimizar o impacto social da
pandemia no município.
REFERÊNCIA

RESULTADOS Entre as medidas: Suspensão PIO IX. Secretaria Municipal de Saúde. Nota
das atividades coletivas; Do acompanhamento Informativa Novo Coronavírus Nº 01/2020.
das condicionalidades do Programa Bolsa Pio IX, 2020.
Família; De visitas domiciliares e consultas
agendadas na atenção básica; Das coletas de

