
 

Identificação

Estado Município Etapa de Inscrição Status

Espírito Santo Marilândia 1 Concluída

Título

ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, ATRAVÉS DO ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO,
COM A REALIZAÇÃO DE BOLETIM DIÁRIO AO VIVO NO MUNICÍPIO DE
MARILÂNDIA

Gestor(a)

Nome Email

ROBERTO CARLOS PARTELLI partelliadv@gmail.com

Autor(a) principal

Nome Cpf

ROBERTO CARLOS PARTELLI 838.303.837-20

Email Telefone

partelliadv@gmail.com (27) 9982-48022

Endereço

Rua Luiz Catelan 110 Centro Marilândia - Espírito Santo CEP: 29.725-000

Responsável pela apresentação do trabalho

Nome CPF

ROBERTO CARLOS PARTELLI 838.303.837-20



Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O município de Marilândia apresenta aproximadamente 13 mil habitantes com 100% de
cobertura de Atenção Primária e a Saúde (APS) e 6 equipes de Atenção Primária, conta
também com equipe multiprofissional, Pronto Atendimento 24 horas com realização de
ultrassom e raio x no próprio município, informatização do sistema de saúde (prontuário
digital em todos pontos de atendimento), com adesão ao Saúde na Hora da APS. Com
uma saúde totalmente estruturada e digital, com o início da pandemia notamos a
importância do monitoramento do avanço da COVID-19 no município e o repasse das
informações ao cidadão marilandense, tornando-se aliado ao combate a pandemia. A
Saúde também se atenta ao fato de que a atenção também deve ser redobrada aos
integrantes do grupo de risco para que não adoeçam, tornando fundamental a
continuidade do acompanhamento, mesmo de forma diferenciada, desse público (Idade
> 60 anos, criança < 5 anos, população indígena aldeada, gestantes, puérperas, obesos
(IMC > 40), diabéticos, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares pré-existentes,
doença cerebrovascular, doenças hematológicas, imunossupressão, câncer, uso de
corticoides ou imunossupressores, pacientes com tuberculose, menores de 19 anos
com uso prolongado de AAS, nefropatias). Iniciamos toda estrutura de monitoramento
de casos confirmados e suspeitos, desde março deste ano. Com a evolução da doença,
a cada dia novas estratégias são realizadas a fim de manter nossa população assistida
pela saúde.

Objetivos

Além de implementar e gerenciar ações de prevenção, controle, bem como de
enfrentamento do novo Coronavírus, o município buscou, seguindo todas as notas
técnicas disponíveis, executar diversas contra a propagação da pandemia, dentre elas: •
Monitorar 100% do território através de mapeamento dos testes realizados •
Acompanhar minuciosamente cada caso pela equipe de saúde, desde os primeiros
sintomas, evolução, prescrição de medicamentos, exames, avaliação dos sinais vitais,
avaliação da família e contactantes, orientações sobre isolamento • Controlar a
disseminação da doença de acordo com as avaliações diárias de notificações e casos
confirmados, através do mapeamento diário • Manter a Atenção Primária fortalecida em
prol ao paciente enfermo e também sadio para que não adoeça. Criar um canal de
informação para a população, visto que, era dito: fique em casa.

Metodologia



No início da pandemia o paciente com síndrome gripal poderia ter seu atendimento em
qualquer ponto de atenção à saúde do município, onde era realizada triagem com
classificação do grau de intensidade da síndrome. Com o aumento da demanda de
cuidados aos pacientes positivos, decidiu-se centralizar a referência de primeiro
atendimento para a doença no Pronto Atendimento (PA), assim houve criação de nova
equipe referência Covid. Desenvolvemos atendimento por site
(https://marilandia.cacdigital.com.br/) e telefone, atendido por profissional de saúde que
realiza orientações, e direciona o paciente ao atendimento necessário, além de informar
a equipe de saúde para continuidade do cuidado. Todos os testes realizados são
demarcados no mapa do município afixado na secretaria de saúde, a fim de facilitar a
visualização do monitoramento através de testagem de acordo com cada localidade. As
equipes sabem em tempo real os pacientes e seus respectivos resultados. Com essas
informações toma-se ciência através da notificação e atendimento feito em prontuário
eletrônico para continuidade do cuidado, onde são realizadas constantemente
acompanhamentos e ligações telefônicas. A melhor forma que encontramos para
empoderar a população das ações e comprometimento, foi estar diariamente em tempo
real (Ao Vivo-live) com hora marcada na rede social da Prefeitura com transmissão
simultânea na rádio da cidade. Sendo também momento para interação com respostas a
perguntas.

Resultados

O município de Marilândia monitora todos os casos de Covid desde o início da
Pandemia. As redes sociais da Prefeitura buscam informar as formas de prevenção e
sintomas, bem como quando e onde procurar os serviços de saúde. Além disso, o
boletim que é diariamente realizado nas redes sociais da prefeitura, objetiva dar ciência
a população acerca da disseminação do Coronavírus no Município. Às 18 horas, desde
o início da Emergência em Saúde Pública, são realizadas transmissões ao vivo em
redes sociais, bem como na rádio local. O Secretário de Saúde, juntamente com prefeito
e profissionais da saúde, atualiza a população a respeito das estatísticas do município
no que tange à pandemia, bem como a abertura para perguntas e questionamentos,
que também colaboram para que possamos rever diariamente nossas atitudes quanto
saúde e traçar estratégias. Portanto, a população tonou-se aliada ao combate a
pandemia. Desta forma notamos que quando esta está informada há facilidade de
entendimento da situação e adesão as orientações da saúde. Assim o município vem
controlando perfeitamente todos aspectos relacionados a pandemia, desde a primeira
abordagem, testagem, controle da disseminação no município, acompanhamento do
paciente e alta. Um exemplo seria o primeiro caso confirmado no município, que foi no
dia 04/05/2020 de um caminhoneiro que apresentou IGG positivo, sendo que as ações e
boletins específicos iniciaram-se no dia 16/03/2020, fato este relatado no Ao Vivo para



toda população.

Conclusões

Partindo das premissas apresentadas concluímos que, diante do avanço do Covid-19 no
cenário mundial, o município de Marilândia vem desenvolvendo estratégias e colocando
ações em prática desde o dia 16 de março de 2020. A partir deste dia, a secretaria
funciona todos os dias da semana, sendo que diariamente são levantados todos os
dados relativos a evolução da doença no território e pensadas ações para minimizar o
avanço da mesma em nossa população. A informação diária e atualizada repassada a
população, tornando-a protagonista do controle da pandemia, fez com que Marilândia
avançasse muito no que diz respeito ao controle da disseminação do vírus causador da
Covid-19. O monitoramento detalhado foi uma das muitas ações desenvolvidas no
município, onde temos o controle de cada caso, desde os primeiros sintomas do
paciente COVID. Além disso, com a realização de mapeamento do território há
demarcação de todos testes realizados. O monitoramento realizado parte do
pressuposto de que o paciente deve ter todo suporte possível desde o início dos
sintomas, não somente a orientação do isolamento. Nosso povo precisa saber que tudo
vai ficar bem, mesmo quando vivemos momentos de incertezas. A esperança e a
informação é o melhor remédio.

Palavras-Chave

Marilândia Monitoramento Síndrome Gripal Atenção Primária a Saúde TeleSaúde
Pronto Atendimento Boletim Diário.

Vídeo

Link

https://youtu.be/uYR1k2ALgms

Imagens

https://youtu.be/uYR1k2ALgms
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