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3 QUADRO METODOLÓGICO 

Neste item serão apresentados os caminhos seguidos para as respostas em 

relação a pandemia da COVID 19, declarada em 11/03/2020. 

3.1 QUADRO DE RESPOSTAS A PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

ITAARA-RS 

Data RESPOSTA  

03/03/2020 
Capacitação profissional sobre COVID 19 com participação da 

Saúde Municipal - Universidade Franciscana (UFN);  

03/03/2020 
Confecção de Cartazes informativos sobre a pandemia nas 

Unidades de Saúde Municipal;  

04/03/2020 
Capacitação da Vigilância em Saúde (VISA) municipal – 4ª CRS 

pelo Centro de Operações de Emergência do Estado (COE);  

10/03/2020 

& 

12/03/2020 

Capacitação sob coordenação da VISA Municipal junto às 

equipes de Saúde Municipal na emergência em Saúde pública-

pandemia da COVID 19; 

11/03/2020 Implantação do Sistema Telesaúde Na UBS – ESF Municipal; 



11/03/2020 
Equipadas as (UBS/ESF): Espaço de isolamento e 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI);  

12/03/2020 

4ª CRS comunica que casos suspeitos de COVID-19 com 

indicação de internação: referência Itaara hospital Municipal de 

Agudo; 

15/03/2020 

inicia a 

aproximação 

com a 

comunidade na 

condição de 

pandemia da 

COVID 19 

*situação 

endêmica de 

dengue 

 

 

VISA na elaboração, atualização e distribuição de material 

informativo/educativo relacionado a sintomas, prevenção e 

cuidados na atual pandemia; 

Abril/Maio 

Adquirido serviços de apoio pelo programa Consórcio 

Intermunicipal da Região Centro (CIRC): Um Enfermeiro e um 

Médico;  

16/03/2020 
Assume a Assessoria técnico cientifica voluntária: Dra. Dilce 

Rejane Peres do Carmo (Primeira Dama Municipal); 

17/03/2020 

Criação do Gabinete de Prevenção a COVID 19 (reuniões 

semanais)integrando atores da gestão municipal, apoiadores 

oficiais e colaboradores do comércio e sociedade em geral; 

Durante a 

condição de 

pandemiada 

COVID 19 

*estiagem 

anterior a 

pandemia; 

 

Atuação da Defesa Civil municipal na manutenção do 

abastecimento urbana e rural do fornecimento de água potável * 

(estiagem anterior à pandemia); Encaminhamento e execução 

de poços e açudes na comunidade rural; 

23/03/2020 
Lançamento do Placar de Monitoramento; 

 



23/03/2020 
Suporte técnico com infectologistas do HUSM Dr Fábio Lopes e 

Enfermeira Dra. Daiana Foggiato de Siquera (UFSM) 

23/03/2020 

Lançamento do Plano Municipal de Contingência Para a 

Possibilidade de Infecção Para o Novo Coronavírus:atualizado 

por protocolos e notas técnicasestaduais;  

27/03/2020 

Balanço da Semana: Elaboração derelatórios informativos das 

ações realizadas a fim de publicação semanal em rádio, site e 

redes sociais com objetivo de manter a população informada, 

dando Voz a Itaara 

27/03/2020 
Levantamento da merenda escolar e produtos do PNAE para 

repasse ao SOLIDARIZA ITAARA 

ABRIL 2020 
Educação no sistema “APRENDA BRASIL”, ABRASM;   

 

ABRIL/2020 

03/06/2020 

Sanitização das ESFs e arredores da administração pública 

Calendário 

Vacinal pela 4ª 

CRS:   

 

De 23/03 a 30/06/2020 
Vacinação conforme calendário vacinal pela 4ºCRS na 
residência e Drive Trhu; 

 

06/04/2020 
Lançamento do “Guia Municipal de Saúde Mental (SM): 

cuidados na quarentena/isolamento social”;  

06/04/2020 

Lançamento do Projeto “SOLIDARIZA ITAARA” que propõe 

ações de assistência orientando o processo de arrecadação de 

alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza, doações 

desses produtos, as pessoas, famílias e sociedade impactadas 

pela crise. Pelo “SOLIDARIZA ITAARA” também foi criado uma 

conta bancária com vistas à arrecadação fundos para compra 

dos produtos citados;  

10/04/2020 

22/05/2020 

Confecção de camisetas “SOLIDARIZA ITAARA”; 

Confecção de camisetas #somostodosfiscais;  

OBS: custo particular dos secretários e interessados;  

12/04/2020 

Drive Thru “SOLIDARIZA ITAARA” Parador 158; arrecadação de 

alimentos para a central SOLIDARIZA ITAARA; 

 



18/04/2020 

Drive Thru“SOLIDARIZA ITAARA” Saúde/Assistência Social: 

Centro de Coletas Solidariza/Centro de Convivência eUBS/ESF 

Central; arrecadação de alimentos;  

24/04/2020 

Lançamento da Campanha “MASCÁRAS PARA TODOS 

JÁ#SOMOSTODOSFISCAIS com distribuição gratuita de 

máscaras para o comércio e usuários em geral. Ação 

respeitando Decreto Municipal que obriga o uso deste 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), em todos os 

estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços; de 

serviços de transporte e de órgãos públicos em geral; 

02/05/2020 

Ampliação doProjeto Qualificar para: “QUALIFICAR EM 

TEMPOS DE PANDEMIA”, parceria Secretária de Agricultura/A. 

Social/Saúde / Educação e EMATER;  

15/05/2020 

Lançamento da campanha “ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA 

PANDEMIA”, cuidar da alimentação ajuda a melhorar e manter 

uma boa imunidade, parceria Secretária de Educação/ 

Secretária de Saúde;  

18/05/2020 

Lançamento da campanha “COVID 19 MATA” com placas 

orientativas de cuidados, alertando as normas de biossegurança 

na prevenção as viroses do inverno e melhor qualidade de vida; 

19/05/2020 
Lançamento da campanha: “ITAARA SAÚDE EM MOVIMENTO 

FOCANDO NA SUPERAÇÃO”, prevenção do suicídio; 

26/05 

Lançamento pelo Gabinete de Prevenção a COVID 19 do 

projeto: “CUIDANDO DE QUEM CUIDA”, oferecendo 

ferramentas de cuidados na orientação aos servidores da saúde 

no fronte a pandemia; 

01/06/2020 

Projeto: “ITAARA EM MOVIMENTO SAÚDE NÃO PODE 

PARAR: idosos, crônicos e gestantes não podem esperar” de 

atenção aos grupos prioritário de risco para COVID 19;  

06/06/2020 

Lançamento pela Secretária Municipal da Saúde do projeto 

“CUIDANDO DO SERVIDOR”; que enviou as demais secretárias 

materiais informativos/ educativos de cuidado na pandemia; 

 



10/06/2020 

Lançamento da Campanha “SOLIDARIZA AGASALHOS” que dá 

a largada com a doação pela CIADAN Itaara de meia tonelada 

de alimentos e 1.500 peças de roupas; 

A ser lançado 

Extensão do projeto “SOLIDARIZA ITAARA” na proposta da 

Presidente Ver. Priscila em SOLIDARIZA KIDS NA 

EDUCAÇÃO. 

Encaminhado 

A Secretária Municipal entregou ao setor de planejamento para 

os devidos encaminhamentos à Criação do Conselho Municipal 

do Idoso (COMID), meta do Plano Municipal de Saúde, 

desenvolvido junto ao Departamento de Serviço Social-UFSM e 

Serviço Social de Itaara.  

15/06/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde em reunião com o Prefeito 

Cléo do Carmo, define por habilitar o Centro de Atendimento a 

COVID 19 portaria 1445 do MS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes: O Ministério da Saúde (MS) informa que no Brasil não foi possível, testar em 

massa para investigar e isolar a população, pois o mercado brasileiro não tevecomo 

abastecer a demanda. Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde, buscou realizar a 

compra para a testagem em massa no município, porém, as empresas, não 

ofereciam a comprovada validação exigida e nem mesmo se comprometiam com a 

entrega. Diante dessa situação, e sob orientação técnico cientifica da Secretária de 

Saúde do Estado (SES), a Secretaria Municipal de Saúde, retomou as buscas pela 

testagem em parceria com oEstado que vem disponibilizando um número limitado de 

testes para grupos e situações específicas.  

Apoio Técnico-cientifico Municipal:  

Coordenadora da Atenção Psicossocial Municipal: Psicóloga Marciele Toaldo da 
Silva 
Coordenadora das UBS/ESF: Janete Severo de Carvalho 



Coordenador do serviço de Tele saúde COVID Municipal: Médico Rafael Henrique 
Martini Mariano da Rocha 
Enfermeiro responsável pelo monitoramento COVID 19: Rena Rosa dos Santos 
Médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF): Renato Cunha 
Médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Serrano II: Felipe Adams 
Medico da Unidade Básica de Saúde (UBS) Central: Antonio Augusto Machado 
Medeiros 
Enfermeiros UBS-ESF Central: Caticiane Avelo Shirmer, Roselaine Machado e 
Andressa do Amaral. 

Enfermeira da ESF Serrano II: Alessandra de Oliveira 

Nutricionista pela Secretaria de Educação Municipal:  Andreia Niederauer Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETORES ESSENCIAIS:  

Secretaria Municipal de Saúde- VISA: Segue as regulações dos Dec. Municipais, 

Plano Municipal de Contingência (Anexo I), do Guia de Saúde Mental (ANEXO II) 

além dos protocolos e notas técnicasconstantemente emitidos pela 4ª CRS, as quais 

norteiam as atualizações dos instrumentos de gestãomunicipal, apoiados pela 

Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Organização Mundial de Saúde (OMS); 

Secretaria Municipal de AssistênciaSocial: Segue as regulações dos Decretos 

Municipais e projeto “SOLIDARIZA ITAARA”, guiado pelos protocolos e notas 

técnicas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Estado (STAS), eSUAS 

que norteiam o planejamento do serviço municipal de AssistênciaSocial (ANEXO III); 

Defesa Civil Municipal: Órgão da administração pública subordinado diretamente 

ao gabinete do prefeito com a função de coordenar, em nível municipal, as ações de 



Defesa Civil nos períodos de normalidade e de anormalidade, ou seja, em momento 

de anormalidade social segue os Dec. Municipais vigentes.   

Secretaria de Educação: Esta Secretaria, alerta para a suspensão das aulas 

presenciais sob Dec. de Calamidade Pública, realizando levantamento da merenda 

escolar e produtos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para o 

repasse ao serviço social, assistindo alunos e famílias da rede pública de ensino. A 

profissional Nutricionista Andreia Niederauer Coelho é servidora desta secretaria vai 

manter o apoio técnico nutricional (ANEXO III). 

Demais Secretarias Municipais, seguem as regulações dos Decretos 

Municipais vigentes, atuando no Gabinete de Prevenção a COVID 19, 

complementando as ações de saúde e assistência às pessoas, famílias e sociedade.  

 

 

 

 

 

 

4 Comunicação  

As ações de comunicação são parte essencial na resposta às situações de 

emergência em saúde. Dessa forma, a principal tarefa da assessoria de 

comunicação dos órgãos públicos é prestar informações precisas e em tempo hábil 

para preparar a população para o enfrentamento de um cenário de insegurança e 

evitar pânico. O Gabinete de Prevenção a Covid-19 manteve sua base de 

comunicação com a população através do site oficial do munícipio e 

compartilhamentos na página do facebook, grupos de whatsapp da cidade e através 

de programa semanal na Rádio Imembui, com apresentação de relatórios das ações 

de enfrentamento a Covid 19. Também foram desenvolvidas peças gráficas – 

folderes e cartazes – além de placas educativas fixadas em locais estratégicos. A 

utilização de aplicativos como google meet, facilitaram a comunicação interna e a 

realização de reuniões online do Gabinete. 



 

4.1 Público-alvo  

População em geral: manter a população informada e minimizar os riscos de 

pânico e impedindo reações sociais de estigma e preconceito.  

 Profissionais de Saúde: além de serinformado, contribuir no esclarecimento 

dos profissionais sobre qual será a sua participação no processo e nos 

acontecimentos; 

Gestores da rede pública: contribuir na organização do setor e na 

manutenção de um discurso alinhado; 

Viajantes e turistas: informar sobre sintomas e sobre pontos de apoio na rede 

pública para casos de suspeita da doença; 

 Redes Sociais: manter internautas informados e monitorar boatos, fake news 

e mensagens, respondendo quando necessário. 

 4.2 Medidas estratégicas 

 Definição de um único porta-voz sobre o assunto para não haver discordância 

de fala dentro do gabinete de prevenção e garantir o alinhamento com as 

informações do Ministério da Saúde (MS) e demais órgãos envolvidos. Serão 

avaliadas as mudanças de cenário, especialmente em caso de notificação de caso 

suspeito, para após divulgar cenários subsequentes; esgotar as dúvidas da 

imprensa, reforçando a transparência e a firmeza sobre as declarações; definir 

equipe específica na assessoria de comunicação para trabalhar no assunto. 

4.3 Ações 

Elaboração de material de apoio com síntese atualizada de cenários; 

Monitoramento de mídia com atenção especial para mídia regional; Monitoramento 

de redes sociais, prevendo intervenções personalizadas das autoridades/porta-voz 

com comentários para possíveis correções de informações; Reunião com as equipes 

para compartilhar informações e alinhar atuação; Abordagem a meios de 

comunicação regionais para sensibilizar e estabelecer um canal de confiança para 

informar sobre fatos novos, evitando pânico e a difusão de informações incorretas; 

Entrevistas para reforço da comunicação em rádio. 



 

5 AVALIAÇÃO  

A avaliação será baseada nos princípios de continuidade, dialogicidade, ética, 

e corresponsabilização dos integrantes do Gabinete de Prevenção a COVID 19, 

além de avaliação de processo e de resultados. Instrumentos de apoio a avaliação: 

atas dos encontros semanais; relatórios de gestão; balanço semanal; placar de 

monitoramento além dos Decretos Municipais.  A avaliação do plano e das ações 

visa a melhor adequação e o planejamento das atividades subsequentes, além do 

aprofundamento as temáticas emergentes no momento de crise pela pandemia, 

possibilitando intervenções necessárias diante da constante e dinâmica evolução da 

pandemia. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Diante das respostas apresentadas, conclui-se que a partir dessa prestação 

de contas a sociedade, pode ser considerada a possibilidade de fortalecimento das 

ações para além desta pandemia, quando se constata o potencial de que as 

respostas atingiram a população em geral, ganhando força e espaço para tornarem-

se Políticas Públicas Municipais. Na Assistência Social o projeto SOLIDARIZA tem 

alcançado grande número de usuários e minimizado o sofrimento das pessoas, 

famílias e sociedade em momento de crise, pela atenção, encaminhamentos e 

doações de alimentos e roupas, além de aproximar parceiros e colaboradores 

externos.  

Na Saúde pela Atenção Psicossocial com a criação do Guia Municipal de 

Saúde Mental, que pela mídia conseguiu apoiar e orientar o usuário a buscar ajuda 

de forma prática e eficaz, pelas ESFs e com apoio da Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) regional. O projeto “Itaara em Movimento, Saúde Não Pode Parar: idosos, 



crônicos e gestantes não podem esperar”, em parceria com o Departamento de 

Enfermagem UFSM que desenvolve projeto de extensão “Práticas Humanizadoras 

do Cuidado em Saúde Mental”, é outra demonstração de atenção que veio para 

ficar, todos alinhados a assistência online e presencial em Unidade de Saúde 

Municipal.  

Contudo, a partir das respostas apresentadas neste planose reconhece que a 

mais relevante resposta é a atitude humana pela responsabilidade social. Sendo 

assim, é na integração e co-responsabilidade nas ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde que podemos juntos, a partir da experiência vivida, mudar e 

melhorar o cenário mundial.  
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