SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA
Nossa missão: “Qualificar á atenção básica no sentido de atingir a cobertura dos indicadores
que possam proporcionar maior resolutividade e atender as demandas de saúde
proveniente da necessidade da interferência da promoção de prevenção dos agravos e
assim evitar as hospitalizações desnecessárias”.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeira do Pombal, com o objetivo de intensificar as
ações de combate e prevenção ao Coronavírus, vem realizando estratégias desde março para
diminuir o impacto do vírus na população Pombalense, como:
1. Implantação da Unidade de Pronto atendimento 24 horas ao COVID-19 com 6 leitos
de Observação e 3 de Estabilização, totalizando 9 leitos;
2. Aquisição de 2 ambulâncias para Unidade de Pronto atendimento ao COVID-19,sendo
uma Ambulância de Suporte Avançado e Uma de Suporte Básica;
3. Distribuição diária de máscaras para população nas Unidades de Saúde, Bancos e
Lotéricas;
4. Realização de testes rápidos de COVID -19 no Domicílio, em pacientes que
apresentem sintomatologia sugestiva há mais de 8 dias;
5. Realização da testagem do RT-PCR em domicilio, exame de padrão ouro para
diagnostico do COVID-19 para evitarmos a circulação dos casos suspeitos.
6. Testagem nos feirantes para rastreamento de possíveis casos assintomáticos, e assim
proporcionar maior segurança à comunidade. Foi também realizado a distribuição de
protetores faciais doados pela CIPE NORDESTE.
7. Implantação do Disk Teleatendimento, Disk Saúde Pombal, Disk Apoio Psicológico,
Disk Denúncia.
8. Monitoramento diário dos pacientes e contactantes de casos positivos, bem como de
pessoas que chegaram de área de risco.
9. Contratação de Equipes de Segurança para as três barreiras sanitárias nas entradas da
cidade para verificação de temperatura, e preenchimento da ficha de monitoramento.
10. Implantação de Barreira Sanitária no Distrito de Vila Rodrigues
11. Testagem dos profissionais de Saúde e Segurança.
12. Lockdown no período de 26/06/2020 a 30/06/2020.
13. Implantação de Comitê para Enfrentamento ao COVID-19 com a representação de
Membros do Conselho Municipal de Saúde, Médicos e Direção do Hospital Geral
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Santa Tereza, Secretaria de Administação, Secretaria de Saúde, Prefeito Municipal de
Ribeira do Pombal, Câmara de Vereadores, Coordenações da Secretaria de Saúde,
AGM, Setor de Comunicação e Procuradoria Municipal.
14. Intensificação das ações de Educação, orientação e fiscalização da Vigilância
Sanitária aos Estabelecimentos Comerciais e Saúde;
15. Implantação de Equipe Técnica composta por Médico, Biólogo, Técnico de
Enfermagem e Laboratório para Avaliação do Paciente, realização de Testagem e
avaliação para alta do tratamento domiciliar;
16. Divulgação de CARDS educativos sobre medidas de prevenção ao COVID-19;
17. Desinfecção das Ruas e Unidades de Saúde quando necessário;
18. Realização de Drive Thru para Campanha de Influenza com o objetivo de Evitar
aglomeração nas Unidades de Saúde;
19. Realização de Vacinação contra influenza Casa a Casa para o grupo de idosos;
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