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do COVID-19 

Considerando o atual cenário do Coronavírus (COVID-19) em Patrocínio, em que 
não temos transmissão sustentada do vírus, as medidas que o conselho optou 
por recomendar são, neste momento, preventivas, como previsto pelos protoco-
los municipal, estadual e federal.

• Restrição de visitas no Pronto Socorro Municipal como medida a evitar 
aglomeração e recomendação à Santa Casa de Patrocínio, hospital prestador 
SUS

• Ampla divulgação através dos profissionais que atuam no Programa 
Saúde na Escola – PSE das recomendações para prevenção do contágio do novo 
Coronavírus

• Disponibilização de máscara aos usuários dos serviços de saúde que apre-
sentarem sintoma gripal para uso enquanto aguardam atendimento

• Validação de Protocolo Municipal de atendimento da Saúde Bucal

• Acompanhamento e avaliação junto ao  Poder Judiciário  de medidas 
específicas a serem adotadas na Penitenciária onde a Secretaria de Saúde 
mantém Equipe de Atenção Básica Prisional

• Identificação por microárea de população acima de 60 anos para organi-
zação de logística na Campanha de Vacinação de Influenza

• Utilização dos grupos operativos para recomendações para prevenção do 
contágio do novo Coronavírus

• Liberação de férias aos profissionais com mais de 60 anos lotados no 
Pronto Socorro  Municipal com orientações  para prevenção do contágio do 
novo coronavírus.

Novas orientações específicas serão definidas, e apresentadas à população, 
caso aconteçam mudanças de cenário.

Além das medidas apresentadas, reforça-se a importância de que sejam segui-
das as recomendações básicas de higiene preventiva, como lavar as mãos com 
frequência, utilizar álcool em gel 70% e toalhas de papel descartáveis, além de 
evitar compartilhamento de objetos de uso pessoal e manter os ambientes are-
jados e com circulação de ar.
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Desde o início dos alertas da Organização Mundial de Saúde, a Prefeitura de 
Patrocínio desenvolve o Plano de Ação contra a doença, com treinamento dos 
profissionais e atuação em vigilância preventiva nas unidades de saúde públicas 
e particulares. Além disso, o Governo Municipal já providenciou leitos de isola-
mento na Santa Casa de Patrocínio, inclusive de UTI, que já estão preparados 
para atender exclusivamente casos suspeitos.

Pessoas que estejam com suspeita de estarem com a doença devem buscar 
apoio hospitalar somente se além dos sintomas (Febre, acompanhada de pelo 
menos um sintoma respiratório como tosse, dificuldade para respirar, nariz entu-
pido, dificuldade para engolir ou dor de garganta) tiver tido contato com uma 
pessoa que teve o Coronavírus confirmado ou viajou recentemente para algum 
país onde há circulação sustentada do vírus. Nestes casos, o paciente deve 
entrar em contato com a enfermeira responsável da sua UBS de referência, que 
informará a Vigilância Epidemiológica para as ações necessárias.
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