1- Campanha de Vacinação contra gripe
Vacine-se em casa
Ação
Enfermeiras e técnicas de enfermagem
Responsáveis
A ação teve como objetivo evitar a ida dos usuários, que
Descrição
fazem parte do grupo de risco, à UBS evitando exposição e
aglomeração.
A ação ocorreu no período de 23 de março a 30 de junho.
Prazo de
implantação
Equipe de saúde da família e agentes de saúde.
Recursos
2 veículos.
demandados
2- Teleconsulta ou teleatendimento
Teleconsulta ou teleatendimento Teleconsulta ou
Ação
teleatendimento
Psicológa, Nutricionista, Fisioterapeuta, Profissional de
Responsáveis
educação física
A ação teve como objetivo dá continuidade ao
Descrição
acompanhamento da população via on line evitando
qualquer tipo de prejuízo para os usuários.
Foram realizados consultas on line através de vídeos
chamadas pelo watzapp, e também foram realizados vídeos
explicativos mostrando a execução de exercícios conforme
foi feito pela fisioterapeuta Alana e Profissional de
educação física Andressa.
A ação iniciou em abril, e ainda encontra-se em vigência.
Prazo de
implantação
Profissionais do quadro da secretaria de saúde.
Recursos
demandados
3- Desinfecção dos estabelecimentos e órgãos públicos, ruas e feira livre.
Desinfecção dos estabelecimentos e órgãos públicos, ruas e
Ação
feira livre.
Coordenador de Vigilância Sanitária, fiscais de Vigilância
Responsáveis
Sanitária
A ação tem o objetivo de evitar a propagação da COVIDDescrição
19 em áreas públicas, através da higienização de espaços
com maior fluxo de pessoas, reforçando as ações de
prevenção desenvolvidas pela Secretária Municipal de
Saúde.
Para a desinfecção é utilizado um produto à base de cloro
na lavagem e pulverização da Unidade Básica de Saúde
(UBS), praças, cemitério, entre outros.
Iniciou no mês de abril, e ainda encontra-se em vigência
Prazo de
implantação
2 fiscais de vigilância sanitária, 2 pessoas serviços gerais e
Recursos
1 motorista.
demandados
Kit de Epis, 3 bombas para desinfecção, material de
limpeza e um caminhão pipa da secretaria de agricultura.

4- Implantação de lavados e totens em locais públicos
Implantação de lavados e totens em locais públicos
Ação
Secretaria Municipal de Pinhão
Responsáveis
Foram implantados lavados para higienização das mãos na
Descrição
feira livre e na casa lotérica locais de grande fluxo de
pessoas. E também nas repartições públicas foram
colocadas totens com álcool gel.
30 de maio de 2020
Prazo de
implantação
5 lavabos, água, detergente e papel toalha.
Recursos
demandados
5- Orientação em feira livre
Educação em saúde nas feiras livres.
Ação
Secretaria Municipal de Saúde
Responsáveis
Foram realizadas orientações sobre a lavagem das mãos e
Descrição
sobre a importância do uso da máscara facial aos feirantes e
munícipes.
Iniciou no mês de abril, e finalizou em junho.
Prazo de
implantação
8 pessoas: Agentes de saúde, fiscal de vigilância sanitária e
Recursos
equipe multidisplinar.
demandados
6- Educação em Saúde on line
Vídeos orientativos divulgados nas redes sociais e grupos
Ação
de Watzapp
Equipe de Saúde da Família e Equipe do Nasf
Responsáveis
Foram realizados vídeos explicativos como por exemplo
Descrição
sobre Prevenção da ansiedade, Lavagem de alimentos e etc,
orientando a população de Pinhão.
Iniciou no mês de abril, e ainda encontra-se em vigência
Prazo de
implantação
Profissionais do quadro da secretaria de saúde
Recursos
demandados
7- Sinalizações nos estabelecimentos públicos e privados
Sinalização de estabelecimentos públicos e privados com o
Ação
objetivo de manter o distanciamento adequado de uma
pessoa pra outra e assim garantir as medidas preventivas.
Responsáveis
Foram realizados a compra de adesivos para sinalização de
Descrição
distanciamento de uma pessoa para outra, e também a
colocação de cartazes orientativos.
Iniciou no mês de maio, e ainda encontra-se em vigência.
Prazo de
implantação
Dois fiscais de vigilância sanitária.
Recursos
demandados

8- Entrega de máscaras faciais de tecido
Entrega de máscaras faciais de tecido
Ação
Responsáveis
A ação tem como objetivo garantir o uso de máscaras pela
Descrição
população, foram realizadas 8 momentos de entregas na
feira livre e praça públicas.
Iniciou no mês abril, e ainda encontra-se em vigência.
Prazo de
implantação
No inicio foi comprado tecidos e elástico e mandado
Recursos
confeccionar no próprio município, depois compramos
demandados
prontas.
9- Entrega de Kits e POP para motoristas do município
Entrega de Kits e POP (Procedimento operacional padrão)
Ação
de higienização dos veículos para motoristas do município
Responsáveis
Foram entregues kits que continha álcool gel e líquido,
Descrição
máscaras e POP (Procedimento operacional padrão) de
higienização dos veículos para motoristas de topic e
motorista dos carros da prefeitura.
Iniciou no mês abril, e ainda encontra-se em vigência para
Prazo de
os motorista da prefeitura.
implantação
Recurso físico: Epis
Recursos
Recursos Humano: 4 profissionais de saúde do quadro.
demandados
10- Mobilização social
Parada da informação
Ação
Equipe de saúde da família e equipe do Nasf
Responsáveis
Foi colocado uma tenda na praça principal com o objetivo
Descrição
de dá informações a população sobre o covid 19, além
disso aproveitou para entregar máscaras para população
2 meses. Início em maio e finalizado em junho,
Prazo de
implantação
8 profissionais: da equipe de saúde da família, agentes de
Recursos
saúde e equipe Nasf.
demandados
Epis para equipe
Máscaras para distribuição pra população em geral
1 veículo

11- Entrega de cestas de alimentos
Entrega de cestas de alimentos (cestas básicas) as pessoas
Ação
em situação em situação de risco e/ou vulnerabilidade
social no município, referente as medidas de enfrentamento
e prevenção a pandemia causada pelo COVID-19.
O órgão responsável pela ação de entrega das cestas básica,
Responsáveis
foi a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social pelos seus respectivos técnicos
(CRAS e CREAS).
A ação foi realizada contando com todos os profissionais
Descrição
da respectiva secretaria, utilizando os equipamentos de
proteção individual necessário, a distribuição foi feita “ in
locu” para cada beneficiário, abrangendo a zona rural e
urbana do município.
Prazo de
implantação

A ação foi realizada entre os dias 08 e 09 de maio e 27 a 29
de maio.

Recursos
demandados

A ação foi executada por 10 profissionais da respectiva
secretaria (recursos humanos), e 2 veículos (recursos
físicos).

12- Arraial Móvel
Ação

Responsáveis

Descrição

Prazo de
implantação
Recursos
demandados

O arraial móvel, tem como objetivo fortalecer os vínculos
mesmo a distância, levando muita música e forró,
proporcionando um pouquinho de alegria a cada um,
fortalecendo vínculos e valorizando cada usuário.
O órgão responsável pela ação, foi a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social com a equipe do
CRAS, CREAS e Programas
A ação foi realizada contando com todos os profissionais
da respectiva secretaria, utilizando os equipamentos de
proteção individual necessário, “ in locu” para cada usuário
do serviço, abrangendo a zona rural e urbana do município.
A ação foi realizada no dia 24 de junho do ano em curso.
A ação foi executada por 1 profissionais da respectiva
secretaria (recursos humanos), e 1 veículos (recursos
físicos).

13- Auto-cuidado
Ação
Responsáveis
Descrição

Prazo de
implantação
Recursos
demandados

Cuidando de quem cuida
Secretaria Municipal de Saúde
O projeto visa cuidar dos profissionais de saúde que estão
no enfrentamento da pandemia do coronavírus, será
desenvolvido estratégias de trabalhar a saúde mental dos
profissionais e assim como desenvolver práticas corporais
de relaxamento através da aplicação das PIC (Práticas
integrativas complementares).
Ainda em implantação até 30/07/2020.
Profissionais de saúde o quadro da Secretaria de Saúde.

Documentos comprobatórios
1- Ação Vacine-se em casa

Imagem 1: Enfermeira Amanda juntamente com a técnica de enfermagem Suzi e ACS realizando a
vacinação dos idosos nos povoados.

2- Teleconsulta ou teleatendimento

Imagem 2: Usuária realizando atividades física desenvolvidas em casa sobre orientação da
profissional de Educação Física Andreza

Imagem 3: Atividade realizada pelos pacientes que são acompanhados pela psicóloga do
município via online nesse tempo de pandemia.

3 - Desinfecção dos locais públicos, ruas e feira livre

Imagem 1,2 Desinfecção de vias pública com de maior fluxo de pessoas

Imagem 3,4 Desinfecção de praças e feira livre para evitar a propagação do covid-19

5- Orientação em feira livre

Imagem 6: Equipes realizando orientações na feira livre e na casa lotérica sobre a importância da
higienização das mãos

6-Orientações para população em forma de vídeos explicativos

Imagem 7 e 8: Vídeos educativos sobre ansiedade realizado pela Psicóloga Paloma, e como
higienizar os alimentos após a compra na feira livre de feita pela Nutricionista Janaína Oliveira,
os vídeos foram publicados nas redes sociais.

7- Sinalizações nos estabelecimentos públicos e privados

Imagem 9: Profissionais realizando a colocação de adesivos de distanciamento nos
estabelecimentos privados do município

8- Entregas de máscaras faciais de tecidos

Imagem 10: Equipe de Saúde da família realizando a entrega de mácaras faciais na feira livre

9- Entrega de Kits e POP para motoristas do município

Imagem 11: Equipe de Saúde da família realizando a entrega de Kits para os motoristas das
topic.

10- Mobilização social

Imagem 12: Equipe de saúde da família e equipe do Nasf realizando orientações à população
através da implantação de uma tenda na praça local.

11- Entrega de cestas básicas

Imagem 12: Entrega de cestas básicas

12- Arraía Móvel

Imagem 13: Ação Arraía móvel realizando visitas nas casas dos usuários

