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• Apresentação/Introdução:

Nas ações de saúde realizadas em nosso município, abordamos 

temas importantes e desafiadores como, testagem Covid-19 na 

população escolar (alunos, professores e trabalhadores da 

educação), ações de combate à Dengue (alunos do Ensino 

Fundamental), Saúde do Trabalhador (funcionários públicos 

municipais e das associações, e associados) e a vacinação 

contra Covid-19 no público infantil (crianças de 5 à 11 anos e os 

pais).

A motivação para desenvolvermos esse trabalho, primeiro vem 

do nosso dever quanto profissionais e representantes do 

Sistema Único de Saúde - SUS. Também pelo direito à saúde, à 

igualdade e às necessidades individuais e coletivas de cada 

usuário. E sem dúvidas, pela empatia, amor e cuidado para com 

o próximo.



• Objetivos

1- Promover o cuidado, a prevenção e o acesso aos serviços de saúde;
2- Fortalecer vínculos e parcerias entre a Saúde, Educação e População;
3- Compartilhar nossas ações e experiências que resultaram em bom êxito.



• Metodologia

Para obtermos os objetivos e resultados esperados acerca das ações 
realizadas, trabalhamos com parcerias firmadas por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde de Mucurici, Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Associação dos 
Produtores de Leite de Itabaiana (APILEITE) e a Associação dos 
Catadores de Lixo Recicláveis de Mucurici (ASMUC). Parcerias estas, que 
foram imprescindíveis em todo o nosso processo de trabalho, desde o 
planejamento até a conclusão. Contamos também com recursos 
materiais, financeiros e pessoal (RH), para elaborarmos a logística para a 
realização de cada ação em saúde, possibilitando então alcançarmos os 
nossos objetivos.



• Resultados

Nossos principais resultados, estão baseados nos públicos 
alcançados, na qualidade dos serviços prestados, no diagnóstico 
precoce, no tratamento em tempo oportuno, nas parcerias 
firmadas e no vínculo construído entre usuários, profissionais e 
serviços de saúde.
Ações de Saúde do Trabalhador: 69 trabalhadores atendidos (3 
casos positivos para Covid, 1 caso positivo de Sífilis, 1 caso de 
HAS).
Testagem População Escolar: 380 alunos/trabalhadores atendidos 
(4 casos positivos para covid).
Imunização (cobertura Vacinal) de crianças de 5-11 anos:

07/02/22 - 17,45%
09/02/22 - 33,26%
03/03/22 - 49,49%
12/03/22 - 54,21%
29/03/22 - 60,37%

As ações de saúde realizadas no município, iniciaram-se em 
Agosto/21, e terminaram em Dezembro/21.



• Conclusões

Portanto, dada a importância das Ações de Saúde realizadas em nosso 
Município e, levando em consideração os objetivos de ofertar informação, 
prevenção e o cuidado, concluo este trabalho, certa de que podemos 
contribuir muito mais para o crescimento e fortalecimento do SUS em 
nosso Estado, através da consolidação de vínculos e parcerias firmadas.

• Palavras-Chave

Ações de Saúde, Vínculo, Parcerias, Prevenção.


