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O trabalho apresentado possui como objetivo a produção de um relatório técnico
para levantamento de dados e informações relativos ao Município de Maçambará RS, no ano de 2020, bem como apontar aspectos de análise social, econômica e de
políticas de saúde e sanitárias durante a pandemia do COVID-19, de forma
comparativa ao exercício de 2019. O Coronavírus denominado de COVID-19 tratase de um vírus sazonal associado a síndromes gripais que também causa infecções
respiratórias. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou
a epidemia mundial. Dessa forma, o relatório busca de forma sistêmica, bem como
de uma pesquisa bibliográfica e documental, entender as políticas públicas adotadas
pela administração municipal para enfrentamento e aplicação prática de questões
sanitárias referente ao COVID-19. Atualmente o cenário mundial é de combate ao
COVID-19, com diversos protocolos sanitários a serem cumpridos, além de
apresentação por parte da OMS de considerações sobre medidas sociais e de
saúde pública para locais de trabalho, escolas e reuniões de massa e critérios para
saúde pública. O município de Maçambará/RS notificou desde o início da pandemia
284 possíveis casos. Os dados foram coletados até meados de agosto, sendo que
até a conclusão do relatório nenhum novo caso havia sido confirmado. Para efetivar
as medidas sociais e de saúde pública recomendadas pela OMS, o município em
conjunto com Fundação Ivan Goulart ± Hospital, elaborou um plano de ação com o
REMHWLYR ³HVWDEHOHFHU XPD DomR FRQMXQWD do ente público: Prefeitura Municipal de
São Borja, em alinhamento com as ações idealizadas pelo entre privado: Hospital
Ivan Goulart, para uma união de esforços realizarem o enfrentamento a Pandemia
do Coronavírus-COVID- ´ +RXYH D FULDomR GR &RPLWr 0XQLcipal com uma unidade
de triagem, o objetivo do comitê é buscar medidas de enfrentamento ao vírus.
Levando em consideração o número de pessoas carentes atendidas pelo Centro de
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Referência e Assistência Social anteriormente a Pandemia e com o provável
aumento da vulnerabilidade social agravado pela crise, o Departamento de
Assistência Social juntamente com o Centro de Referência e Assistência Social,
elaboraram o plano municipal de contingência para o enfrentamento da Pandemia.
Em tal plano foi possível observar que com o começo da pandemia, a procura por
atendimento aumentou consideravelmente. Pelo exposto, o trabalho apresentado
trata-se de um relatório parcial, com dados coletados até o mês de agosto de 2020,
e que demonstra que o Município tem buscado implementar medidas para o
enfrentamento do coronavírus e para reduzir as consequências da pandemia.
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