
Secretaria Estadual da Saúde
Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde

Relato de Práticas

Taquari: Práticas em vigilância epidemiológica no enfrentamento ao COVID-19 no
município de Taquari - EQUIPE VOLANTE PARA APLICAÇÃO DE TESTES COVID E
ACOMPANHAMENTO DOS CASOS e Central de Atendimento Coronavírus (0800)

As experiências realizadas no município de Taquari foram enviadas por Andreia Oliveira
Silveira, enfermeira de uma Equipe Multidisciplinar, e foram desenvolvidas de forma
integrada por Agente Comunitário de Saúde, Enfermeiro(a), Médico(a), Sanitarista, Téc em
Enfermagem, estudantes de graduação de medicina e enfermagem em conjunto entre uma
Equipe de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica.

● Práticas em vigilância epidemiológica no enfrentamento ao COVID no município de
Taquari - EQUIPE VOLANTE PARA APLICAÇÃO DE TESTES COVID

Com o aumento exponencial dos casos COVID-19, percebeu-se a necessidade de
ampliar as ações em vigilância epidemiológica como apoio à rede de Atenção Básica. Então,
em março de 2020 foi criada a equipe volante para testagem COVID-19 e acompanhamento
de casos, com base no aumento dos mesmos. A ideia partiu do gestor (prefeito), tendo o
apoio da Secretaria da Saúde. A equipe foi formada por enfermeiros, técnicos de
enfermagem e médico sob a supervisão do RT de enfermagem / responsável pela Vigilância
epidemiológica.

Foi disponibilizado um número de celular para que os usuários fizessem contato por
whatsapp e relatassem sua situação. A partir daí, as pessoas com sintomas gripais eram
agendadas e testadas pela equipe no domicílio, com intuito de diminuir a circulação do vírus.
As testagens são realizadas no turno manhã, tarde e noite, inclusive nos finais de semana e
feriados, mantida a supervisão das práticas em tempo integral de funcionamento pela
Vigilância Epidemiológica que recebe os resultados através de grupo de trabalho e direciona
para atendimento na rede quando necessário.

Os efeitos dessa prática foram sentidos pelas Unidades de Saúde que compõem a
Atenção Básica com a diminuição da demanda. Foram realizadas avaliações dos profissionais
da equipe por meio de reuniões, incluindo o registro em ata. Os usuários relatavam sua
avaliação nos canais de mídia da prefeitura (whatsapp, facebook e site).



Os desafios foram muitos: desde encontrar profissionais disponíveis, quanto
conscientizar a população a usar os canais disponíveis de acesso ao serviço.

O serviço ainda é mantido, porém foram realizados ajustes de acordo com a mudança
na pandemia. A equipe foi mantida nos três turnos e o horário de funcionamento também,
mas atualmente atende em local fixo e de fácil acesso. A coleta em domicílio ainda é feita,
porém se restringe a pessoas com mobilidade reduzida e/ ou acamados.

● Central de Atendimento Coronavírus (0800)

No início da pandemia, março de 2020, foi criada uma central telefônica para atender
usuários que buscavam tirar dúvidas sobre a COVID-19 com o intuito de apoiar a rede de
Atenção Básica. Quem prestava o atendimento eram estudantes de medicina ou
enfermagem. Esse serviço durou de março a junho.

Confira alguns cursos para profissionais de saúde sobre Coronavírus:
Cursos UNASUS
Opas - Coronavírus - Campus Virtual de Saúde Pública
Telessaúde RS / Coronavírus

Leituras recomendadas:
Coronavírus - orientações a profissionais de saúde
Coronavírus APS SES RS
Guia Reunião de Equipe para equipes da APS
Guia teleconsulta telemonitoramento DAPS
Nota para organização da AB frente a pandemia de COVID-19
NOTA INFORMATIVA DAPS/DAPPS/COSEMS 01/2022 Organização da APS no contexto do
aumento de casos de Covid

Conheça outras experiências aqui:
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs

Envie sua experiência para publicação Divisão de Atenção Primária à Saúde por meio do
formulário Relato de práticas na Atenção Básica - RS
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https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/profissionais
https://www.campusvirtualsp.org/pt-br/covid-19
https://www.ufrgs.br/telessauders/coronavirus/
https://coronavirus.rs.gov.br/profissionais-da-saude
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/coronavirus-covid-19
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202206/07101123-produto-daps.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202104/29093716-guia-teleconsulta-telemonitoramento-versao-1-2.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23132057-junho-2021-atualizacao-nota-ab-frente-a-pandemia-covid-19.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202205/20145104-nota-informativa-daps-18-01-2022.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202205/20145104-nota-informativa-daps-18-01-2022.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/convite-relato-de-praticas-na-atencao-basica-rs
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/inicial

