
 

 

 

PLANO DE AÇÃO COVID 19 DIONISIO CERQUEIRA  

JUSTIFICATIVA  

Devido só dados a seguir do aumento dos casos nas ultimas semana e 

por uma alta taxa de mortalidade no município, se faz necessário implementar 

as ações Inter setoriais e intermunicipais devido a particularidade deste 

município. 

 

SITUAÇÃO NACIONAL  

 

 

https://covid.saude.gov.br/  

https://covid.saude.gov.br/


 

 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL ESTADUAL SC 

 

SITUAÇÃO REGIONAL EXTREMO OESTE  

 

 

 



 

 

 

DIONÍSIO CERQUEIRA  

 

Taxas de letalidade do município esta muito próxima da taxa nacional, 

ou seja, nacional com 2,8 % e o municipal em 2,6%, enquanto a taxa regional 

esta 1,3%, abaixo da estadual que é de 1,5%.  

Barracão está com uma taxa de letalidade semelhante aos de DC com 

2,72% 

https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html  

 

 

 

 

https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


 

 

PERFIL DOS ÓBITOS  

ESTADUAL  

 

 

EXTREMO OESTE  

 

 

 

 



 

 

 

DIONÍSIO CERQUEIRA  

 

Observamos que DC teve óbitos de pacientes mais jovem, porém de 

modo geral segue a mesma caracteriza regional e estadual.  

 

OBJETIVO: minimizas os números do COVID em DC  

QUEM FARÁ: ((PM, BOMBEIRO, POLICIA FEDERAL (ADUANA), DEFESA 

CIVIL. SME E VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA) MUNICIPIOS 

DE DC, BARRACÃO, BOM JESUS DO SUL E ARGENTINA)). 

Esta ação deve ser conjunta, caso contrario não teremos efetividade. 

Este será primeiro plano, após avaliação dos resultados serão traçadas 

novas estratégias.  

AÇÕES: instituir comissão permanente COVID via CIF. 

 Seguir diretrizes nacionais e estaduais de enfrentamento ao COVID, 

disponível em: http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-diretrizes-

sanitarias  

SAUDE: 

 Buscar atendimento em UBS a qualquer sintoma gripal; 

http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-diretrizes-sanitarias
http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-diretrizes-sanitarias


 

 

 Sintoma respiratório isola e testa no tempo oportuno, contatos isola tb; 

 Mesmo teste der negativo e os sintomas continuarem o mesmo continua 

em isolamento; 

 Monitorar os casos via telefônico e quando possível ofertar oximetro 

para fazer o controle, caso não seja possível, orientar paciente para que 

qualquer piore retornar para unidade; 

 Realizar orientação para profissionais de saúde sobre o manejo dos 

casos;  

 Fazer busca ativa das pessoas com critérios para vacinação; 

 Utilizar os meios de comunicação (radio, jornal, face e outros) para 

conscientização da população; 

 Intensificar fiscalização.  

SEGURANÇA PUBLICA: 

 Auxiliar na fiscalização de fronteira, (todos estrangeiros devem 

apresentar documento que trabalha aqui no Brasil) ; 

 Auxiliar na fiscalização dos casos em isolamento;  

 Auxiliar na fiscalização dos comércios, bares e similares; 

 Auxiliar na fiscalização para obrigatoriedade no uso de mascaras em 

todos os ambientes públicos e privados, inclusive na rua. 

*INSTITUIR DECRETO DE COBRANÇA DE MULTAS POR 

DESCUMPRIMENTO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO 

 Auxilio na divulgação das medidas de enfrentamento ao COVID para 

alunos e familiares através de informes e aulas focadas no tema.  

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será diária e será agendada nova reunião entre lideres em 

15 dias após iniciada as ações para mensurar a efetividade disso e continuar o 

planejamento. 

 

Dionísio Cerqueira, 19 de maio de 2021. 

Elaboração: CIEVS Fronteira DC 


