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RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE FRENTE AO COMBATE AO CORONAVIRUS-19 
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COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA 

 

  



 

 

 

Rua Dorival de Souza, s/n – Centro –- Fone/Fax (66) 3557-1753 
CEP. 78.563-000 – Caixa Postal 16 – Tabaporã – MT  

 

 

RELATÓRIO 002 

 

 

No mês de Março a secretaria de saúde se reuniu com as equipes Estratégia saúde da 

família para elaborar ações e medidas necessárias para a prevenção da transmissão do 

COVID-19. 

Segue a abaixo a relação de medidas adotadas frente à pandemia do COVID-19 no 

município de Tabaporã a partir da data de 20/03/2020 até o presente momento. 

 

20/03/2020 – Implementação de atendimento diferenciado nas unidades durante esse período 

emergencial de combate ao COVID-19, ficando estabelecido que:  

- No período da Manhã (07h00 às 11h00), todas as Unidades Básicas de Saúde (PSF-I, PSF-

III e PSF-IV), estarão atendendo somente pacientes apresentando sinais e sintomas de doenças 

respiratórias. 

- No período da tarde (13h00 às 17h00), todas as Unidades Básicas de Saúde (PSF-I, PSF-III 

e PSF-IV), estarão realizando outras consultas de rotina, sendo limitado 12 consultas por 

profissional médico. 

- Nas terças-feiras no período da tarde as Unidades de Saúde PSF-III e PSF-IV, atenderá 

somente as gestantes de sua área. 

- Nas quintas-feiras no período da tarde a Unidade de Saúde PSF-I, atenderá somente as 

gestantes de sua área. 

 

21/03/2020 – Elaboração da nota técnica do município e novas ações a serem implementadas 

Instituído canal de informação e esclarecimento de dúvidas via Radio para população. 

 

22/03/2020 – Panfletagem e fixação de cartazes informativo em todos os comércios local e 

agências bancárias pelos agentes comunitários de saúde; 

 

23/03/2020 – Levantamento de estoque e insumos e medicação para município. 
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23/03/2020 a 06/04/2020 – Instalação de barreiras sanitárias, MT 410 saída para Sinop, onde 

contou com ajuda das equipes de Saúde, vigilância em saúde e Policia Militar. A ação 

realizada teve por objetivo orientação e triagem de pessoas suspeitas e/ou infectadas pelo 

novo Coronavírus (COVID-19). 

 

31/03/2020 – Elaboração do plano de contingência para o enfrentamento do COVID-19. Que 

tem por objetivo sistematizar as ações, procedimentos e articulações na esfera municipal de 

saúde que visem monitorar, intervir e mitigar danos em decorrência da propagação do novo 

Coronavírus. Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de COVID-19, orientar 

e recomendar medidas de controle e prevenção da doença, de forma ativa, imediata e 

oportuna. Definir fluxos de referência para atendimento aos casos suspeitos com sintomas 

respiratórios leves e graves, orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), Estabelecer estratégias de comunicação de risco. 

 

01/04/2020 a 10/04/2020 – capacitação para todos os profissionais da saúde para 

enfrentamento do COVID-19 do município. 

 

10/04/2020 – Entrega de Equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais de 

saúde. 

 

10/04/2020 – Oferta de máscaras cirúrgicas aos pacientes sintomáticos respiratórios que 

aguardam atendimento nas unidades básicas de saúde. 

 

27/04/2020 – Realização de visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde para 

reforçar as orientações sobre o COVID-19 e a importância do uso da máscara, realizando 

busca ativa de suspeitos e acompanhamento de casos. 

 

18/05/2020 – Criação e publicação do Boletim Informativo municipal para ampla divulgação 

dos dados referentes aos números de casos suspeitos e demais informações. 
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23/06/2020 a 01/07/2020 Reorganização do serviço de atendimento aos pacientes com 

síndromes gripais e/ou suspeito de COVID-19, com a adoção do atendimento exclusivo a 

estes paciente no PSF 1, com os seguintes horários: das 07h00 as 11h00 e 13h00 as 17h00 de 

segunda a segunda. E demais demandas no PSF 4. 

 

20/06/2020 – Instituição da sala de monitoramento, com o objetivo de auxiliar no fluxo de 

atendimento aos pacientes suspeitos e/ou confirmados. Tento como principal objetivo 

monitorar diariamente cada paciente durante seu período de isolamento domiciliar e reportar a 

evolução do caso ao corpo clínico, bem como elaborar os boletins informativos. 

 

02/07/2020 – Criação do Centro de Atendimento e Enfrentamento ao COVID-19, localizado 

no antigo prédio do Conselho Tutelar, na Rua Dorival de Souza no Bairro Morada do Sol, 

com horário de atendimento das 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00 de segunda a sexta-

feira, e nos sábados e domingos das 08h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00. Criado para 

facilitar o acesso dos pacientes, bem como manter a rotina da atenção básica não expondo 

demais pacientes e profissionais. A equipe é composta por um médico, uma enfermeira, duas 

técnicas de enfermagem, uma bióloga, por quatro agentes comunitárias de saúde e uma 

profissional de apoio e limpeza. 

 

Observação:  

1. Nos Distritos de Nova Fronteira e Americana do Norte o atendimento aos se mantém 

no PSF 3 e Posto de Atendimento respectivamente.  

 

2. Suporte por parte da coordenação da atenção báscia às enfermeiras das equipes de 

saúde dos distritos, com a troca de informações, atualização de protocolos, introdução 

de sistemas e avaliação das infomações. 


