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HMM dispõe de centro de triagem 
para avaliação de pacientes suspeitos

O Hospital Municipal montou um 
protocolo de atendimento rigoroso 
visando a segurança e saúde dos 
usuários da saúde pública. Foi 
disposto um centro de triagem para 
evitar ao máximo o contato de 
pessoas com sintomas suspeitos. Na 
primeira tenda, uma equipe verifica 
se o paciente tem os sintomas da 
Covid-19, como febre alta, tosse e 
dificuldades respiratórias, se for o 
caso, o paciente é encaminhado 
para uma segunda tenda, anexa ao 
hospital, onde passará por uma nova 
avaliação que determinará o 
procedimento adequado, seja coleta 
de material para exame, internação 
e/ou encaminhamento para o 
Hospital Regional.

O prefeito Sebastião Miranda Filho decretou 
o fechamento parcial do comércio do 
município por pelo menos 15 dias, a partir do 
dia 24 de março. O Decreto n° 26 publicado, 
além do fechamento parcial do comércio, 
dá conta da manutenção dos serviços 
essenciais para população, sobretudo, 
relacionados à saúde e subsistência. A 
medida de urgência é como prevenção, 
controle e contenção de riscos, a fim de 
evitar a disseminação da doença COVID-19. 
Aos serviços essenciais da iniciativa privada 
o decreto permite a abertura, desde que 
estabeleça as medidas de prevenção.

Comércio fecha parcialmente para 
evitar disseminação do coronavírus



Aulas em escolas da rede pública
 e privada são suspensas por 15 dias

GESTÃO

A Prefeitura de Marabá adotou novas 
medidas de prevenção em meio à pandemia 
do novo Coronavírus no país. Na quarta-feira 
(18), no auditório da Prefeitura de Marabá, foi 
realizada uma coletiva de imprensa, a fim de 
esclarecer todas as medidas que estão 
sendo tomadas para prevenção nos setores 
da Educação, Saúde, Cultura, Esportes, entre 
outros, e em eventual necessidade o 
tratamento da Covid-19. Também como 
medida preventiva, os shows para 
comemorar o aniversário de 107 anos da 
cidade estão cancelados. As inaugurações 
de repartições públicas, previstas para essa 
data,  também estão canceladas.

Prefeitura adota medidas de 
prevenção contra o coronavírus

 secretaria municipal de Educação A(Semed), decidiu suspender as aulas 
na rede municipal de ensino por 15 

(quinze) dias, a partir do dia 20 de março. A 
decisão, estendida também à rede privada, 
aconteceu após reunião juntamente com o 
Conselho Municipal de Educação. De 
acordo com a professora Marilza Leite, 
secretária de educação, não se trata de 
férias, portanto a recomendação é para a 
permanência das crianças em casa. Os 200 
dias letivos não serão comprometidos, 
haverá um ajustamento no calendário letivo 
para cumprir o que estabelece a legislação.



 Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Apossui um fluxograma de 
atendimento montado para atender 

pacientes que se enquadrem nos sintomas 
da doença Covid-19. Caso o município 
receba pacientes infectados com o vírus 
já há um fluxograma montado pela SMS, 
onde a Secretaria reuniu todas as 
diretorias da SMS e ainda os hospitais 
públicos e privados do município. O único 
caso registrado está em isolamento 
domiciliar. Para os profissionais de saúde a 
SMS realiza capacitações, tanto da rede 
pública como privada.

SMS capacita profissionais e 
orienta sobre prevenção do vírus

Para informar ainda mais a população sobre o 
novo Coronavírus (COVID-19), a médica 
infectologista Dra. Cláudia Dizioli, que atende 
na rede municipal de saúde, esclarece 
algumas dúvidas sobre as formas de contágio 
e prevenção deste vírus. O contágio ocorre 
principalmente de pessoa para a pessoa, por 
secreções respiratórias, salivas, tosses e 
espirros. “Em todos os países que combateram 
muito rapidamente a epidemia o isolamento 
social é essencial, então tem que sair da rua“, 
pontua a médica.

Médica Infectologista orienta 
sobre como evitar o Coronavírus

A Prefeitura delineou o plano de contingência e o 
fluxograma de atendimento para eventuais 
casos de Coronavírus. Se um paciente apresentar 
sintomas, deve primeiramente ligar para o SAMU 
192, onde será atendido por um clínico geral. O 
clínico identificará os parâmetros da doença, 
acionará uma equipe de contingência,  uma 
equipe externa ficará responsável pela coleta do 
sangue, para realizar o exame. Em seguida, o 
paciente será levado para a residência dele 
sendo medicado e assistido.

Plano de contingência está pronto
para atender eventuais casos



Equipes do SSAM fazem limpeza e 
higienização de pontos de ônibus
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Assistência Social

Ao entrar no Centro Integrado da Pessoa 
Idosa Antônio Rodrigues (Cipiar) já  se 
percebe a diferença. Um funcionário com 
álcool em gel fica responsável por higienizar 
as mãos e materiais de qualquer pessoa que 
frequente o local. Todos os eventos já foram 
cancelados por tempo indeterminado. As 
visitas rotineiras, que costumavam acontecer 
com as igrejas e com estudantes também 
estão suspensas enquanto durar a pandemia. 
Os utensílios como talheres, copos, pratos 
foram nomeados, para que os idosos não 
compartilhem os mesmos objetos. Também 
foram colocados álcool 70% em todos os 
cômodos do Centro.

Centro Integrado da Pessoa Idosa 
adota medidas contra coronavírus

 Prefeitura de Marabá realiza a lavagem Ade vários locais públicos na cidade. O 
serviço iniciou pelas paradas de ônibus 

localizadas na Rodovia Transamazônica e BR- 
222, mas vai se estender por todos os bairros. 
O trabalho é mais uma medida da Prefeitura 
no combate à propagação do Coronavírus. 
além das paradas de ônibus, a equipe do 
SSAM também está fazendo a higienização 
das calçadas de estabelecimentos e prédios 
públicos que estão em funcionamento. Para a 
limpeza, os agentes contam com um 
caminhão pipa e utilizam o hipoclorito de 
sódio (água sanitária). O serviço vai continuar 
até que seja necessário.
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