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Diante de toda essa crise causada pelo coronavírus (covid-19), mesmo com todos os outros
problemas existentes na saúde de brejo grande - sergipe, como um todo, no sus do nosso país,
elaboramos o plano de ação de nosso município para o enfrentamento dessa pandemia,
especificando as dificuldades encontradas e as estratégias planejadas nas ações a serem
executadas pela saúde no decorrer dessa situação atual.
O município de brejo grande está localizado na região nordeste, às margens do rio São
Francisco, distando a 137 km da capitalaracaju, pertencendo à região norte do estado de sergipe,
com uma extensão territorial de 149,72 km2 e uma população de 8.353 habitantes (estimativa do
IBGE) fazendo parte da 5ª regional de saúde.
O sistema municipal de saúde de brejo grande não

apresenta

capacidade instalada para a

realização de serviços secundários, referenciando os pacientes para a rede regionalizada e
hierarquizada do sus de acordo com a pactuação programada integrada (ppi), encaminhando para
Neópolis as urgências e emergências, Propriá as gestantes e demais encaminhamentos para o
HU.
Dispõe de 04 equipes de saúde da família, e uma odontóloga para atendimentos especiais,
possui um nasf tipo 2 que atende na clínica

de

saúde

da

família

marechal deodoro da

fonseca, com ginecologista, psicóloga, assistente social, nutricionista, clínico geral, pediatra e 04
fisioterapeutas nos atendimentos.

UBS:
•

As consultas agendadas foram reorganizadas por blocos de horas para evitar
aglomerações;

•

As consultas de urgências e emergências estão mantidas nos dois horarios de
funcionamento das Unidades de Saúde presentes no Municipio, com cumprimento de 40
horas semanais dos profissionais da saúde;

•

Salas de vacinas em funcionamento integral dos atendimentos das unidades de saúde

(8:00 ás 12:00 e 13:00 ás 17:00)
•

Mantidas as consultas de pré-natal em horários marcados para as gestantes de cada
microarea;

•

Continua realizando trocas de sondas, visitas domiciliares aos agendados, troca de
curativos e aplicações de medicações nas Unidades de Saúde;

•

Todas as receitas de medicações controladas estão sendo renovadas e sendo entregues
aos pacientes, assim como, dos pacientes hipertensos, diabéticos e cardíacos;

•

Foi escolhida uma Unidade de Saúde, a mais centralizadas na cidade, a Clínica de Saúde
Marechal Deodoro da Fonseca, para ser a unidade sentinela para atender os pacientes
suspeitos de síndromegripal para avalição do profissional de saúde.

•

Foi montada uma sala para atender especificamente esses pacientes quando chegam a
unidade de Saúde, com todos os materiais a serem utilizados pelos profissionais de saúde,
assim como, os protocolos e fluxogramas a serem seguidos nos atendimentos;

•

Elaboração do plano de contingência, com as coordenações da atenção primária,
Vigilância em Saúde e equipes de saúde presentes;

•

Todos os proficionais foram treinados no início, com o plano de contingência, e ao longo do
período, semanalmente nos reunimos com os profissionais de Saúde pra serem
repassadas as atualizações através da Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da
Saúde;

•

Foram distribuídos os EPI’s para todos os profissionais, máscaras descartaveis, capote,
gorro e másras de acrílicos para os atendimenos, respeitando as trocas, e sendo
autorizados todos os dias no setor de distrbuição para liberação exclusiva dos proficionais
de Saúde;

•

Os profissionais do grupo de risco afastados de suas atividades;

•

Realizado visitas para orientação e sensibilização nos pontos comerciais, bares,
restaurantes, inatituições públicas, igreja, lotérica, farmácias e pontos maiores de

aglomerações, para afiação do cartaz de orientação e divulgação da prevenção covid-19;
•

Os profissionais de cada equipe de saúde repassam semanalmente para a secretaria de
saúde, os casos que estão sendo monitorados dentro de cada área;

•

Carro de som passando pelas ruas da cidade, explicando a importância do uso da
máscara, do isolamento social e do distanciamento entre a poplação;

•

Informações de conscientização e sensibilização de prevenção aos populares nas redes
sociais, com boletim semanal de casos suspeitos, monitoramento e viajantes,

•

Medidas tomadas com a Decreto Nº16 de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de Saúde gravidade global, decorrente da
infecção humana pelo coronavírus (covid-19), e dá providências;

•

Medidas tomadas com o decreto nº 17/2020, de 31 de março de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamentoda emergência de saúde gravidade global, decorrente da
infecção humana pelo coronavirus (covid-19), e dá povidências correlatadas;

•

Em 25 de abril 2020, o prefeito emitiu nota que proíbe toda e qualquer circulação de
passageiros em ônibus, vans, topics, veículos pequenos, catamarãs e embarcações que
se destinem a passageiros turísticos, proibindo o transporte de passageiros, animais e
veículos nas embarcações, com risco de multa estabelecida em valores. sendo autorizado
apenas o transporte de profissionais da área de saúde pela embarcação passaro livre, que
desempenham suas funções no município de brejo grande, estado de sergipe.

•

Com as novas adequações em 2021 foi orientado que os transportes podiam circular com número
reduzido de passeigeiros e que todos os transportes devem ser higienizados corretamente assim
como também orientaçoes a esses usuários sobre o uso de máscara, lavagem das mãos e o uso de
álcool a 70%;

•

Profissionais da vigilância sanitária 8 horas diárias de trabalho, nos 2 portos de
embarcações marítimas para fiscalização e cumprimento dos decretos.

•

O serviço de psicologia voltou a ser de forma presenciaçial com hora marcada para cada
paciente obdecendo as regras de distanciamento social.

•

O serviço de assistência social, voltou de forma presencial, marcando os pacientes com
hora marcada, obdecendo as regras de distanciamento social.

•

Foram montadas duas barreiras sanitárias para verificação de temperatura das pessoas
que entram na cidade e orientações sobre distanciamento, lavagem das mãos e uso do
alcool, nos dois horários, matutino e vespertino, do dia. uma barreira na entrada de Brejo
Grande, outra na entrada do povoado Brejão, onde também dá acesso ao povoado
Saramém.

•

Foram distribuídas para toda população Brejo grandense máscaras de tecido, com
sensibilização e orientação aos usuários pelos profissionais da saúde, afim de que todos
evitassem sair de casa sem as mesmas, respeitando o isolamento social e o
distanciamento.

•

Foi ampliado o horário de atendimento da noite para atendimento a população,
funcionando os três turnos na unidade sentinela da clínica marechal deodoro da fonseca.

Atualização dos casos de Brejo Grande(atualizado em 27/04/21):
•

Casos confirmados: 304.

•

Óbitos: 12.

•

Casos descartados: 227.

•

Casos liberados: 219.

•

Casos suspeitos: 14.

•

Curados: 265.

•

Notificações: 764.

•
Dificuldades Encontradas:
•

Condição de vida e saúde precárias;

•

Manter profissionais capacitados em todos os protocolos;

•

Falta de testes rápidos;

•

Proteção dos trabalhadores – epi’s;

• resistência de medidas de isolamento social e distanciamento na população;
•

Ausência de profissionais por apresentação de atestados médicos;

•

Acompanhar grupos de risco – hipertensos,diabéticos e pessoas com câncer.

•

Descrença da população em relação a existênciado vírus;

•

Usuários que omitem o os sintomas sugestivosda covid-19;

Desafio:
•

Manter profissionais capacitados em todos os protocolos para que possa ser repassada
todas as informações e orientações necessárias ao usuário com a suspeita para medidas
de isolamento e enfrentamento da doença;

•

Falta de testes rápidos;

•

Proteção dos trabalhadores – epi’s;

•

Resistência de medidas de isolamento social e distanciamento na população e sua total
descrença em relação a existência do vírus;
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