ATA DA REUNIÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE COM COORDENAÇÕES

Aos vinte dias do mês de fevereiro às nove horas, o secretário municipal de
saúde de Caridade, Antônio de Pádua, reuniu-se de forma remota através do
aplicativo Meet com as coordenadoras da secretaria de saúde, a saber: Caroline
Mendonça, Coordenadora da Covid-19, Gabriela Tavares, Coordenadora da
Atenção Primária, Bárbara Nunes, Coordenadora da Enfermagem do HPP e Paula
Renata, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica/PNI. A pauta principal da
reunião foi o realinhamento do Plano de Ação de Enfrentamento da Covid-19 em
Caridade. O secretário de saúde iniciou a reunião saudando a todas e agradecendo
a disponibilidade das coordenadoras para a reunião. Após várias discussões
produtivas foram feitas as seguintes solicitações: aumentar os dias de
atendimento médico nas UBS´s, afim de não superlotar o HPP; adquirir Testes
Rápidos para Covid-19 para ser realizado em óbitos e em casos em que não seja
possível realizar o exame RT-PCR; disponibilizar equipe de enfermagem exclusiva
para Covid-19 no HPP; disponibilizar os agentes de trânsito para apoiar a SMS nas
ações de enfrentamento da Covid-19; solicitar parceria da secretaria de educação
e ação social e solicitar parceria do MP e Policia Militar para realizar fiscalizações e
atendimento de denúncias de aglomerações. Além dessas solicitações, foram
definidas as seguintes ações: disponibilização de um número de telefone para
ligação e mensagens de WhatsApp, o DISK INFORMAÇÃO COVID-19, para que a
população possa se informar, tirar dúvidas e solicitar auxilio; divulgação das
medidas de combate ao COVID-19, através das redes sociais e de carro de som,
pelas ruas da cidade; disponibilização de técnica de enfermagem nos bancos
municipais, bem como lotéricas, com o objetivo de fiscalizar e orientar as pessoas
que irão utilizar os serviços bancários, nos dias de maior fluxo; disponibilização de
uma equipe em cada distrito para orientação, distribuição de máscaras, material
educativo, dispersão de aglomerações; limpeza com água e cloro, através de
pulverização, dos espaços públicos da sede e distritos. Além disso ficou acordado a
ida do secretário de saúde e coordenadoras na rádio local para fazer
esclarecimentos à população sobre o fluxograma de atendimento de suspeitos de

Covid-19, prescrição das medicações, entre outras orientações. O secretário de
saúde, Antônio de Pádua afirmou a necessidade de se reunir com os profissionais
do HPP, para alinhar dentre outros assuntos, o uso correto e adequado dos EPI´s.
Como nada mais existia para ser discutido, a reunião foi encerrada ao meio-dia e
eu, Paula Renata Alves Barros lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será
assinada por mim e todos os participantes.

