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AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 / 2021

Hospital Municipal Zuca Batista
• Hospital Municipal Zuca Batista - HMZB

o O HMZB vem mantendo a rotina de atendimentos, realizando 
consultas, internações, procedimentos e atendimentos de 
urgência e emergência.

o Manutenção do fornecimento de EPIs para todos os profissionais, 
o Encaminhamento de sintomáticos respiratórios para o Centro de 

Enfrentamento a COVID.

Centro de Enfrentamento à COVID-19
• Manutenção do funcionamento do Centro de Enfrentamento à COVID- 

19;
o Consultas 
o Testagem 
o Internações 
o Transferências

Quantidade de consultas e testes realizado no de 2021:

TESTES 3.733
CONSULTAS 5.009

o Dificuldadades:

• Contratação de profissional médico com carga 
horária disponível

Secretaria Municipal de Saúde

Manutenção do fornecimento de EPIs para os trabalhadores da saúde;
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• Manutenção da rotina de atendimento nas UBS (Unidade Básica de 
Saúde) pelas equipes de ESF (Estratégia Saúde da Família), com os 
cuidados de prevenção da COVID-19;

• Manutenção do serviço de Monitoramento e Rastreamento de casos 
suspeitos e confirmados de COVID-19, bem como dos contatos 
domiciliares dos casos confirmados.

• 15/09/2021 Reunião realizada pela Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação, envolvendo rede de educação: privada, municipal e estadual.

• Realização de reuniões em todas as escolas da rede pública municipal e 
rede pública estadual, na zona urbana e na zona rural, abordando 
separadamente pais e funcionários da escola, para apresentação do 
plano de retorno às aulas presenciais.

• Atuação da Vigilância Sanitária Municipal;
o Fiscalização

■ A equipe da Vigilância Sanitária realiza rotineiramente a 
fiscalização dos estabelecimentos comerciais e vias 
públicas no que diz respeito ao cumprimento das 
medidas restritivas voltadas ao enfrentamento da 
pandemia de COVID-19., tanto na zona urbana como na 
zona rural do município. À medida que os atos 
normativos são editados, através da publicação de 
decretos municipais, as atividades da equipe de vigilância 
são reorganizadas. Em muitos momentos o serviço de 
fiscalização é realizado com o acompanhamento da 
Polícia Militar.

o Orientações/Educação em Saúde
* Os integrantes da Vigilância Sanitária realizam orientações 

de cunho educativo, nos estabelecimentos comerciais e 
órgãos públicos do município, reforçando as orientações 
sobre o uso obrigatório de máscara, higiene frequente 
das mãos, distanciamento social, e organização do fluxo 
de pessoas. As atividades educativas acontecem 
rotineiramente e são intensificadas nos dias em que há 
previsão de maior circulação de pessoas no centro da
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cidade, a exemplo dos sábados e proximidade de 
feriados.

■ 06/09/2021, 16/09/2021 e 23/09/2021 -  Barreiras
educativas nas principais vias de acesso da cidade, com 
entrega de máscara e orientações sobre os cuidados de 
prevenção da COVID-19.

• Continuidade da Campanha de Vacinação contra a COVID-19
o Até a presente data já conseguimos contemplar os seguintes 

grupos:
■ Trabalhadores da Saúde;
■ Idosos;
■ Instituição de Longa Permanência;
■ Comunidades Quilombolas;
• Pessoas com comorbidades (elencadas no plano

nacional);
■ Policiais;
■ Trabalhadores da educação;
■ População Geral de até 18 anos;
■ Administração da segunda dose da vacina covid-19 dos 

trabalhadores da educação;
■ Grupos Essenciais aprovados pelo Conselho Municipal de 

Saúde:
• Garis;
• CRAS, CREAS, SEMASC, PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ, CONSELHO TUTELAR E SCFV (Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos);

• Bancários;
• Sala da Cidadania;
• Setor Judiciário: Fórum, Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados;
• Conselheiros de Saúde;
• Cartórios Municipais;
• Lotéricas e Pague Contas;
• Mototaxistas de pontos fixos na cidade;
• Trabalhadores de Supermercados, Mercados, 

Panificadoras e Lanchonetes;
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• Frentistas de Postos de Gasolina;
• Funcionários de Academias;
• Líderes Religiosos (Pastor e Padre);
• Imprensa;
• Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, 

deficiência permanente, gestantes e puérperas.

• Educação em Saúde
o Circulação de carro de som com vinhetas informativas; 
o Utilização de redes sociais para divulgação de informes, 
o Rodas de conversa em todas as UBS, conduzidas pelos profissionais 

das Equipes de Saúde da Família juntamente com os profissionais 
do CAPS, em alusão ao Setembro Amarelo, mês de Valorização da 
Vida, abordando também a temática da COVID-19.

• Comitê Gestor de Crise
■ Discussões sobre o cenário de transmissão da COVID-19 para 

orientação das tomadas de decisão.
■ 23/09/2021 - Reunião para apresentação do Plano de 

Retorno das Aulas Presenciais;

• Publicação e divulgação do boletim COVID-19, contendo informações 
sobre as quantidades de;

o Casos Notificados; 
o Casos Descartados; 
o Casos Suspeitos; 
o Casos Confirmados:

■ Casos Recuperados;
■ Internações;
■ Óbitos

o Testes Realizados, 
o Casos Ativos

• Canal de Comunicação para Denúncias e Informações referentes ao 
enfrentamento da COVID-19, através de Disk Denúncia -  (89) 98147- 
7315.
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• Participação no processo de elaboração dos Decretos Municipais que 
estabelecem medidas sanitárias de prevenção e contenção da infecção 
humana pelo coronavírus.

• DIFICULDADES:
o Utilização dos recursos federais destinados ao enfrentamento da 

COVID através de portarias, devido a divergências no entendimento 
sobre como devem ser utilizados da forma correta e pelas 
dificuldades referentes aos processos licitatórios; 

o Adesão da comunidade em geral aos cuidados referentes a 
prevenção e controle da Covid-19 e ao cumprimento das medidas 
restritivas estabelecidas pelos Decretos Municipais; 

o Campanha de Vacinação contra a COVID-19:
■ Divulgação de informações por órgãos estaduais, na mídia 

em geral, antes que elas sejam de conhecimento da 
secretaria de saúde e dos profissionais.

* Ansiedade excessiva da população quanto à vacinação, 
gerando incompreensão e insatisfação acerca do 
cronograma do município que é organizado conforme a 
data e quantidade de doses que são disponibilizadas pelo 
estado.

■ População quer escolher qual vacina (de qual laboratório) 
vai tomar.

Simões, 04 de outubro de 2021.

ISAMÁRIA DE CARVALHO DANTAS 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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