FRENTE DE TRABALHO:
SAÚDE
Introdução geral
Para a Igreja, a caridade não é uma
espécie de atividade de assistência social que se
poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à
sua natureza; é expressão irrenunciável da sua
própria essência. (Papa Bento XVI. Encíclica
Deus Caritas Est). Considerando que este é um
dever da Igreja, as pastorais sociais, organismos,
comissões, paróquias e áreas pastorais da
Arquidiocese de Santarém, estão propondo um
Plano emergencial denominado Puxirum pela
Vida em tempos de pandemia, que compreende
quatro frentes de trabalho:
Combate à Fome - Para articular ações de
apoio e assistência emergencial para
famílias em vulnerabilidade alimentar e
contribuir com ações sociais de
sensibilização e proteção contra a
propagação da Covid-19. Distribuição de
cestas básicas, hortas urbanas, e a procura
da segurança alimentar.
Saúde - Para cuidar da Saúde física, da
recuperação, e praticar a escuta das
pessoas com diﬁculdades de saúde
emocional e mental.
Comunicação - Para entrar na disputa de
narrativas sobre a Covid-19 mediante
informação e comunicação verdadeira e
objetiva;
Incidência política - Para desvelar as
causas e usos sociopolíticos, econômicos,
ambientais e espirituais da pandemia.
Frente de trabalho: Saúde.
Devido a situação de pandemia muitas
pessoas estão adoecendo emocionalmente e
precisam de um apoio psicológico e pastoral. E as

pessoas curadas da Covid-19 ﬁcam com sequelas
que devem ser identiﬁcadas e informadas dos
serviços do Estado que se encarregam destes
atendimentos.

Havendo psicóloga(o)s voluntária(o)s de
paróquias e áreas pastorais que desejam
prestar este serviço de escuta psicológica
devem entrar em contato com as psicólogas
que são referência para este foco.

Objetivo geral
Executar ações de promoção e cuidado à
saúde física e mental, no contexto das necessidades
urgentes, impostas pela Pandemia da Covid-19 nos
municípios da Arquidiocese de Santarém.
Focos de ação
1. Saúde Mental
Referências:
Psicólogas Ingrid Costa e Ariane Macêdo
Objetivo. Atendimento psicológico voluntário
às pessoas afetadas pela Pandemia, com prioridade
para as populações tradicionais (Indígenas e
Quilombolas), em vista do alto nível de sofrimento
emocional causado pela Covid-19.
Os agendamentos serão feitos por ligações
telefônicas e WhatSapp nos contatos:
· Ingrid Costa - (93) 99184-5576
· Ariane Macêdo - (93) 99175-9833
Ao fazerem contato, as pessoas serão
orientadas a aguardarem a ligação da(o)s
psicóloga(o)s voluntária(o)s, de acordo com a
disponibilidade determinada pela(o)s
mesma(o)s.
A escuta especializada será feita em espaço
virtual, com eventual indicação para os serviços
de Saúde Mental do SUS disponíveis, que se
encontram no Centro de Reabilitação PósCovid e nos Centros de Atenção Psicossocial –
CAPS. A procura destes serviços é feita pelo
próprio paciente. O que a(o)s psicóloga(o)s irão
fazer é a indicação do serviço e a informação de
localização, de acordo com a especiﬁcidade de
cada caso.

2 - Reabilitação Pós-Covid
Referência:
Fisioterapeuta Isabely Rocha
Objetivo. Para identiﬁcação de possíveis
sequelas em pessoas que foram acometidas pela
Covid-19, e que necessitem de apoio da equipe
de reabilitação (orientações, encaminhamentos,
atendimento on-line), será disponibilizado um
questionário, com perguntas especíﬁcas, para
preenchimento e envio para a equipe de
proﬁssionais que coordena a ação.
O questionário será on-line e divulgado nas
paróquias e áreas pastorais, a ﬁm de chegar
ao público-alvo.
Junto ao link de divulgação do questionário
será disponibilizado um telefone de contato
para esclarecimento de dúvidas.
A partir dos dados do questionário, serão
identiﬁcadas pessoas carentes e com
diﬁculdade de acesso aos serviços de
reabilitação da Rede SUS.
O ﬂuxograma, ou seja, a forma como
funcionará o serviço a partir das paroquias e
áreas pastorais, será assim:
1. Paróquias e áreas pastorais receberão o
card de divulgação dos questionários e
motivará o preenchimento do mesmo.
2. Após a análise, a equipe do projeto
retornará os dados referentes a cada
paróquia, contendo número de pessoas
identiﬁcadas e necessidades de atenção em
reabilitação.

3. Cada grupo paroquial receberá da equipe
as orientações, de acordo com a
necessidade.
Os casos prioritários receberão ligação
telefônica de um dos membros da equipe,
para identiﬁcar a real situação das pessoas
sequeladas e deﬁnir a linha da intervenção.
Quando detectada a impossibilidade de
encaminhamento para o serviço
especializado no SUS, serão realizados
atendimentos de reabilitação, pelos
proﬁssionais voluntários, de acordo com a
necessidade especíﬁca de cada caso.

3 - Atualização de Informações
Referência:
Eliana Maciel e Sandro Cavalcante.
Sobre a saúde física.
As ações e comportamentos preventivos à
Covid-19 já estão sendo indicados e divulgados,
tanto pela Frente Saúde quanto pela Frente
Comunicação.

PLANO EMERGENCIAL DA
ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM

Dados estatísticos atualizados.
Fluxo de atendimento.
Cronograma de vacinação.

·

A Equipe fará ainda:
Combate às fake news.

Telemonitoramento (teleconsulta) de
sequelados, o seja, acompanhamento virtual
de casos especiais, que forem selecionados
para esta modalidade de atendimento.
Lives com temas especíﬁcos sobre Covid e
reabilitação. Encontros on-line para
orientação de atividades ﬁsioterapêuticas e
de reabilitação física. Vídeos educativos
elaborados pelos proﬁssionais voluntários,
com técnicas especíﬁcas de reabilitação de
sequelados pela Covid-19. Cards
educativos.
Orientações sobre serviços de reabilitação
disponíveis na Rede SUS no município de
Santarém, com divulgação do local e horário
de funcionamento.
Indicação do serviço público, disponível na
rede SUS. O acesso ao serviço se dá por
demanda espontânea:

Denúncias referentes à Covid-19.
Envio das informações para a Frente
Comunicação.
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