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INTRODUÇÃO

Considerando que no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. O que
significa que o vírus está circulando em todos os continentes e há ocorrência de casos
oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste modo, principalmente no
hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar para o outono/inverno com
o objetivo de evitar casos graves e óbitos.
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo
agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca
a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal, o qual está em
consonância com o plano de Contingência Estadual e Nacional para Infecção Humana pelo
novo Coronavírus, definindo o nível de resposta e a estrutura de comando correspondente a
ser configurada, em cada esfera e nível de complexidade. Deste modo, seguimos a
recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde Estadual do Rio Grande do
Sul. Toda medida deve ser proporcional e restrita aos riscos.

1.0.

OBJETIVOS

 Descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde no município em todos os
níveis de complexidade, a serem executadas frente a detecção de um caso suspeito
de infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19);
 Minimizar riscos a população frente a um caso suspeito de Covid-19;
 Divulgar informações em Saúde;
 Estabelecer estratégias de comunicação de risco;
 Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação do uso dos EPIs
(Equipamentos de proteção individual).

2.0.

DEFINIÇÃO DOS CASOS

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o Covid-19
e estão em consonância com as orientações do Ministério da Saúde e da Organização
Mundial da Saúde.
Todo o caso suspeito de Infecção pelo Covid-19 deve ser tratado como um alerta. A
tomada de decisão será realizada após discussão conjunta entre os entes envolvidos
(município, estado e ANVISA – áreas de portos e aeroportos – e Ministério da Saúde).
As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso suspeito
de INFECÇÃO HUMANA pelo novo coronavírus (Covid – 19), que no momento atual é:

2.1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)





Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos
sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção
de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de
garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa
de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país
com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14
dias (figura 1); OU
Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo
menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para
deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose,
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de
contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14
dias.

2.2.CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)

Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato
domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que
apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival,
dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais

de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta
situação é importante observar a presença de outros sinais e sintomas como:
fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo
corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vómito, desidratação e
inapetência

2.3. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019
(COVID-19)
● LABORATORIAL : caso suspeito ou provável com resultado positivo em RTPCR em tempo real, pelo protocolo Charité.
● CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de
contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19,
que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos
14 dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial
específica.

2.4. CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID19)
Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial
negativo para SARS-CoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

2.5. CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Diante do aumento de registros na base de dados do FORMSUS2, serão
classificados como excluídos aqueles que apresentarem duplicidade OU que não se
enquadram em uma das
definições de caso acima.

2.6. CASO CURADO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID19)
Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o
Ministério da Saúde define que são curados:

● Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias
em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E que estão
assintomáticos.
● Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.
DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES

Para definição de caso suspeito, é importante salientar que:

FEBRE:


Considera-se febre temperatura acima de 37,8°;



Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como

por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunos suprimidos ou que em algumas
situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a
avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada
na ficha de notificação;


Considerar durante a avaliação a febre relatada pelo paciente,

mesmo não mensurada.

CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:



Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando

as mãos);


Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções

infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou
lenços de papel usados e que contenham secreções);


Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais

e a uma distância inferior a 2 metros;


Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de

um caso de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras
de um caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI)
recomendado, ou com uma possível violação do EPI;


Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de

distância (em qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus

acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da
aeronave em que o caso estava sentado.

CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19:



Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser

considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche,
alojamento etc.
Observação: A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada,
considerando-se o ambiente e o tempo de exposição.

Ao Definir um Caso SUSPEITO
Compete a QUEM ACOLHEU O CASO, em cada nível de atenção à saúde, público ou
privado:
1º. Proceder com o isolamento do paciente, através da colocação de máscara cirúrgica e
segregação em área com pouco ou nenhuma circulação de pessoas, além de fornecer
todas as orientações descritas no ANEXO 1 ao paciente e/ou familiar responsável,
certificando-se que o mesmo ficou ciente das condutas;
2º. Notificação do caso à Vigilância Epidemiológica (contato telefônico: 51 996680947)
e preenchimento da ficha de Notificação fornecida pela Vigilância Epidemiológica do
município (ficha de notificação disponível no site: http://bit.ly/2019-ncov);
3º. Avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir orientações em relação ao fluxo de
atendimento municipal dos casos suspeitos graves de acordo com a regulação local
(ANEXO 2);
4º. Proceder a coleta de 1 (uma) amostra de swab;
5º. Realizar o levantamento dos contactantes ou comunicantes, os quais deverão ser
acompanhados pelos próximos 14 dias a contar da data do contato, remeter essa
informação a equipe da Vigilância Epidemiológica do município, com os seguintes
dados: nome, endereço e telefone, tipo de contato com o caso suspeito (ANEXO 3) afim
de facilitar a busca ativa de contato próximos (familiares, colegas de trabalho, entre
outros, conforme investigação);
6º. É importante que a equipe de atenção primária em saúde do território deste paciente
seja informada do caso.

3.0.VIGILÂNCIA DOS PONTOS DE ENTRADA
É uma das principais ações a serem desenvolvidas em conjunto com a Vigilância
Sanitária.
4.0.VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA)
A Vigilância Epidemiológica de Infecção Humana pelo COVID-19 está sendo
construída à medida que a OMS consolida as informações recebidas dos países e
novas evidências técnicas e científicas são publicadas.
Deste modo, este guia de Vigilância Epidemiológica está sendo estruturado com
base nas ações á existentes para notificação, registro, investigação, manejo e adoção
de medidas preventivas, em analogia ao conhecimento acumulado.
O principal objetivo neste momento é a identificação, notificação e manejo
oportuno de casos suspeitos de infecção Humana pelo COVID-19 de modo a mitigar
os riscos de transmissão sustentada no território nacional.
Os principais procedimentos são o enquadramento do casos como suspeito de
acordo com a definição vigente, a investigação epidemiológica e a identificação e o
monitoramento de contactantes de casos suspeitos.
As orientações das questões sanitárias devem ser acompanhadas pelas notas
técnicas emitidas pelas áreas competentes da ANVISA, Vigilância Sanitária Estadual
e Vigilância Sanitária Municipal.
5.0.NOTIFICAÇÃO
A equipe de Vigilância na investigação deverá:
 Preencher a ficha de notificação;
 Entrevistar os possíveis contactantes do caso suspeito;
 Manter monitoramento para sintomas respiratórios e quadro febril por 14 dias a
contar da data de contato;
 Em caso de paciente com quadro sem gravidade o serviço de saúde orienta
isolamento domiciliar até resolução completa dos sintomas e recomendações de
cuidados seguindo protocolo do Ministério da Saúde, é importante que a equipe de
atenção primária seja informada sobre o caso;
 Em caso de paciente com sinais de gravidade removidos aos hospitais, orientados
pelas equipes de regulação municipais e estadual para manter o paciente em
isolamento seguindo o protocolo do Ministério da Saúde (precaução padrão e de

contato para gotículas, precaução para aerossóis no caso de procedimentos com
possível aerossolização). Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA
 Avaliar os contactantes devendo ser realizada a busca ativa de contato próximos
(familiares, colegas de trabalho, entre outros, conforme investigação) devendo ser
orientados, sob a possibilidade de manifestação de sintomas e da necessidade de
permanecer em afastamento temporário em domicílio, mantendo distância dos
demais familiares, além de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos e
pessoais, até que seja descartada a suspeita;
 Orientar que indivíduos próximos que manifestarem sintomas procurem
imediatamente o serviço de saúde, preferencialmente a equipe de atenção primária
do município e informar do contato com caso suspeito de infecção pelo Covid-19.

Autoridades Sanitárias para notificação/Equipe Sentinela
A Equipe Sentinela de Contingência do COVID-19, do município de Dom
Pedro

de

Alcântara/RS

será

composta

pela

Secretaria

Municipal

de

Saúde/Vigilância Epidemiológica, ficando responsáveis pelo atendimento via
telefone 51 996680947 em caráter informativo para pessoas que apresentarem
sintomas ou tiverem dúvidas, além de proceder as coletas e envio das amostras
conforme anexo 4 (24 horas por dia).
Para informações o acesso ao telefone ficará restrito do horário das 08 às 20
h de segunda à sexta-feira, fora desse horário a população deverá acionar os
seguintes canais:


Disque Vigilância Estadual – 150



Disque Vigilância POA – 156



Ministério da Saúde – 136
DISQUE COVID-19
Centro Estadual de Vigilância em Saúde da SES/RS - 51 985016882
Disque Vigilância Estadual - 150;
Disque Vigilância POA - 156
Ministério da Saúde – 136;
Disque Vigilância/Equipe sentinela Municipal: 51 996680947

 O número de profissionais de saúde envolvidos deve ser o menor possível. As
orientações aos profissionais de saúde que atenderão o caso deverão seguir as
orientações do protocolo do Ministério da Saúde.

 As orientações em relação ao transporte e internação dos casos suspeitos graves
serão orientadas pela regulação local e estadual;
 A Vigilância em Saúde municipal identificará os possíveis contactantes devendo ser
realizada a busca ativa de contato próximos (familiares, colegas de trabalho, entre
outros, conforme investigação) devendo ser orientados, sob a possibilidade de
manifestação de sintomas e da necessidade de permanecer em afastamento
temporário em domicílio, mantendo distância dos demais familiares, além de evitar
o compartilhar de utensílios domésticos e pessoais, até que seja descartada a
suspeita;
 Orientar que indivíduos próximos que manifestarem sintomas procurem
imediatamente o serviço de saúde;
 O monitoramento dos casos suspeitos e dos contactantes será por 14 dias.

6.0.

ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

A rede de atenção para o atendimento aos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) será preferencialmente a atenção primária (ESF
Guilherme Cléo Biasi e Secretaria de Saúde).
Os serviços atuaram:


Identificando precocemente pacientes suspeitos;



Pacientes suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica desde o

momento em que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de
isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível.


Qualquer profissional que entrar em contato com o caso suspeito deve

utilizar EPI (preferencial máscara N95, nas exposições por um tempo mais
prolongado e procedimentos que gerem aerolização; eventualmente máscara
cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face;
luvas; capote/avental).


Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de

higienização.


Os municípios e instituições devem reforçar a provisão de todos os

insumos, como sabão líquido, álcool gel e EPI, devem ser reforçados pela
instituição, bem como higienizantes para os ambientes.

pacientes.

Garantir estoque de medicamentos para atendimento sintomático dos



Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG

(fosfato de oseltamivir) de acordo com a indicação do protocolo de tratamento de
Influenza.


Alguns casos confirmados ou suspeitos para o novo coronavírus

podem não necessitar de hospitalização, podendo ser acompanhados em domicílio.
Porém, é necessário avaliar cada caso, levando-se em consideração se o ambiente
residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução
recomendadas pela equipe de saúde (ANEXO 1);


Nos casos em que se recomende isolamento nos serviços de saúde

ou internação hospitalar, os municípios seguirá o fluxo habitual de internação e
remoção (de acordo com a resolução CIB 005/2018).
O quadro clínico apresentado pelo paciente pode variar de leve a gravíssimo,
necessitando de condutas distintas e dispositivos de saúde diversos.
Para tal prevê-se, conforme avaliação médica:
 Casos leves/indicação: isolamento domiciliar e tratamento sintomático (não
necessita internação hospitalar).
 Casos graves: internações hospitalares em leito de enfermaria em isolamento.
 Casos gravíssimos: internações hospitalares em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
PS: o acesso a leitos de enfermaria ou a leitos de UTI nos Hospitais de Referência
serão regulados exclusivamente pela Central Estadual de Regulação Hospitalar em
conjunto com as Centrais Municipais.

Controle de Infecção Relacionado à Assistência à Saúde

Todos os serviços de saúde sejam públicos ou privados, deverão seguir as
recomendações e adotar medidas emitidas por órgão oficiais como Ministério da
Saúde, SES/RS, Secretaria Municipal de Saúde juntamente com as Vigilância em
Saúde municipal. Em relação ao uso de Equipamentos de Proteção Individual deverão
seguir as recomendações contidas no “Protocolo de Tratamento do Novo Corona
Virus.” (Ministério da Saúde, 2020)

Manejo Clínico e Modelo Assistencial

O manejo clínico deverá seguir os Protocolos Clínicos e fluxogramas do Ministério
da Saúde, para este momento no atendimento, dos casos suspeitos de Coronavírus ,
orientamos conduzir os casos conforme os seguintes documentos:
Protocolo:
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolomanejocoronavirus.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_612
1956549677603461.pdf
Fluxograma:
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202002/05180332-fluxo-0502-site.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusPopV2_92209
90263189084795.pdf

7.0.RECOMENDAÇÕES POR SETORES

7.1.

TERMINAL RODOVIÁRIO
Deverá seguir orientações de acordo com as normas do MS, SES, ANVISA,

Vigilância Epidemiológica do Município e Vigilância Sanitária Municipal (ANEXO 5).
De acordo com Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de
Passageiros (Abrati), orienta as empresas associadas a seguirem os protocolos de prevenção
contra o Covid-19, recomendados pelo Ministério da Saúde, tanto internamente quanto na
prestação de serviço aos passageiros, ressaltando as orientações junto as empresas que
reforcem a higienização dos ónibus, redobrem a atenção quanto à disponibilidade de água
e sabão nos sanitários dos veículos e disponibilizem álcool gel em locais de atendimento no
embarque.
7.2.

PÓLOS MADEREIRO
Deverá seguir orientações de acordo com as normas do MS, SES, ANVISA,

Vigilância Epidemiológica do Município e Vigilância Sanitária Municipal.
7.3.

COMUNIDADE ESCOLAR
Deverá seguir orientações de acordo com as normas da Nota Informativa Conjunta

emitida no último dia 28 de fevereiro 2020 pelo COE/RS, SES/RS e SEDUC/RS além das
recomendações da Vigilância Epidemiológica do Município e Vigilância Sanitária
Municipal e Decreto Municipal.
7.4.

COMERCIO LOCAL E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO QUE EXPÕEM

AO CONSUMO ALIMENTOS PREPARADOS
Deverá seguir orientações de acordo com as Normas e Recomendações da Vigilância
Epidemiológica do Município, Vigilância Sanitária Municipal e Decreto Municipal
(ANEXO 6).

7.5.

TRANSPORTE DE PACIENTE/USUÁRIOS DE CARÁTER ELETIVO
Deverá seguir orientações de acordo com as Procedimento Operacional Padrão (POP)

- Serviço de Transportes Municipais (ANEXO 7).

7.6.

RECOMENDAÇÕES INSTITUCIONAIS

 Promover atividades educativas sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória (ao
tossir ou espirrar);
 Estimular higienização das mãos com água e sabão/sabonete líquido, provendo
conforme a possibilidade, de pia com dispensador de sabonete, papel toalha e lixeira
com acionamento de pedal;
 Prover dispensador de solução alcoólica para mãos (álcool gel) em pontos de
circulação: recepção, corredores, salas, refeitório, etc;
 Estimular uso de lenços de papel, bem como seu descarte correto;
 Realizar limpeza e desinfecção de superfícies das salas de aula e demais espaços
(bebedouros, equipamentos de educação física, computadores, aparelhos, etc).
 Preconiza-se limpeza das superfícies, com detergente neutro seguida de desinfecção
(álcool 70% ou hipoclorito de sódio);
 Evitar compartilhamento de copos/vasilhas;
 Estimular o uso de garrafas individuais, evitando contato direto da boca com as
torneiras e bebedouros;
 Lavar regularmente os brinquedos com água e sabão;
 Manter ambientes arejados com portas e janelas abertas;
 Evitar atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados
durante o período de circulação de agentes causadores de síndromes respiratórias;
 Orientar a procura por atendimento médico se sintomas respiratórios e afastamento
das atividades.
7.7. MEDIDAS INDIVIDUAIS
 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, principalmente antes das
refeições, após espirrar ou tossir, usar o banheiro;
 Se não houver água e sabão; usar álcool gel;
 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar na dobra do cotovelo ou com um lenço de
papel e descartar adequadamente;
 Evitar contato próximo com pessoas doentes;
 Ficar em casa se apresentar sinais e sintomas respiratórios;
 Atentar à presença de sinais como: febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo. Se
estiverem presentes, procurar atendimento de saúde.

Na mesma medida em que o cenário em relação aos casos de Covid-19 modifique,
haverá mudanças das orientações, fornecidas pelo Ministério da Saúde ou Secretaria
Estadual de Saúde, estaremos atentos e vigilantes, atualizando este plano de contingência
sempre que necessário.

ANEXO 1

Termo de esclarecimento sobre orientações para Pacientes em Isolamento
Domiciliar por COVID-19:
 O paciente deve ser mantido preferencialmente em quarto individual e ventilado,
com janela e porta aberta. Caso não seja possível, reservar um quarto privativo,
manter a distância de pelo menos 2 metros da pessoa doente;
 O paciente deve utilizar máscara cirúrgica para conter as secreções respiratórias
(enquanto estiver apresentando sintomas);
 O cuidador deve usar uma máscara cirúrgica bem ajustada ao rosto para que cubra a
boca e o nariz ao manipular o paciente ou quando estiver no mesmo recinto que ele;
 A máscara deve ser descartada imediatamente após o uso e realizar a higiene das
mãos na sequência. A máscara não deve ser usada por períodos superiores a duas
horas;
 Limitar o número de cuidadores do paciente. Além disso, a boa saúde do cuidador é
fundamental para que possa cuidar bem do paciente;
 Visitantes não devem ser permitidos até que o paciente tenha se recuperado
completamente dos sinais e sintomas;
 Realizar a higiene das mãos antes e após qualquer tipo de contato com o paciente ou
com o recinto no qual o mesmo se encontra; antes e depois da preparação dos
alimentos, antes de comer, depois de usar o banheiro e sempre que as mãos
parecerem sujas;
 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão e passar álcool em gel; orienta-se
preferencialmente o uso de toalhas de papel descartáveis para secar as mãos. Se não
disponível, utilizar toalhas limpas e identificadas para cada morador da casa;
 As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Se a máscara ficar
úmida ou suja com secreções, deve ser substituída imediatamente. As máscaras não
devem ser usada por períodos superiores a duas horas. Neste caso, devem ser
substituídas por novas;
 Utilizar luvas descartáveis para realizar a higiene do paciente;
 Evitar contato com fluidos corporais, principalmente orais ou secreções
respiratórias, além de fezes, urina e resíduos do paciente;


Não reutilizar máscaras ou luvas;

 Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os cuidados com
o paciente devem ser desprezados separadamente do lixo doméstico;

 Usar roupas de cama, toalhas, utensílios (talheres, pratos, copos, escovas de dentes)
exclusivos para o paciente, estes itens devem ser limpos com água e sabão
separadamente das roupas e utensílios dos demais familiares;

 Usar luvas descartáveis e roupas de proteção (por exemplo, aventais de plástico) ao
limpar ou manusear superfícies e roupas com fluidos corporais.

 Retirar o avental antes da remoção das luvas e realizar higiene das mãos
imediatamente;

 Limitar o movimento do paciente e reduzir o compartilhamento de espaço. Garantir
que espaços compartilhados (por exemplo, cozinha, banheiro) sejam bem ventilados
e as superfícies tocadas sejam frequentemente higienizadas com álcool
70%desinfetante doméstico comum, contendo hipoclorito de sódio a 0,2%;

 Evitar agitar a roupa suja, ela deve ser recolhida cuidadosamente para lavagem;
 Evitar o compartilhamento de bebidas como chimarrão e tereré;
 A etiqueta respiratória deve ser praticada por todos os familiares. É importante
cobrir a boca e o nariz durante a tosse e espirros usando máscara, lenços de papel ou
cotovelo flexionado, seguido de higiene das mãos;

 Os pacientes devem permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e
sintomas; Em caso de piora dos sintomas, retornar imediatamente ao serviço de
saúde para uma reavaliação.

 EM CASO DE DÚVIDA CONSULTAR O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE SEU MUNICÍPIO.

Eu, _______________________________, declaro que
compreendi todas as informações fornecidas pelo
profissional de saúde e da responsabilidade em cumprir
com as orientações afim de contribuir para o pleno
restabelecimento da minha saúde e evitar o adoecimento
de outras pessoas.
Assinatura do Paciente

ANEXO 2

Procedimento Operacional Padrão
Atendimento a pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) na
Atenção Primária à Saúde
Executantes: profissionais das equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS) e
Vigilância em Saúde.
Resultado esperado: padronizar as ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como
casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV); realizar manejo inicial; acionar
transporte e encaminhar casos suspeitos para a unidade de referência de forma oportuna e segura;
registrar informações clínicas, histórico de viagem internacional ou contato com caso suspeito ou
confirmado; investigar e registrar dados de contatos próximos; realizar a notificação imediata;
adotar medidas para evitar casos graves e óbitos; e orientar a população sobre medidas de
prevenção.
1. Identificação de caso suspeito:
 Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que
apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas
nasais, entre outros). Febre: temperatura corporal acima de 37,8 ºC, conforme verificação
axilar.
 Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo
coronavírus, priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar
(acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem
proteção) sempre que possível;
São considerados casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus:

Situação 1 – VIAJANTE pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem
internacional de qualquer país E apresente: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma
respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2< 95%,
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia) OU

;

Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: pessoa que apresente febre OU pelo menos um
sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,
saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal
e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19,
nos últimos 14 dias.

Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias, resida ou
trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente:
febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de
garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz,
tiragem intercostal e dispneia) OU Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga,
mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarréia,
náusea, vômito, desidratação e inapetência

 Considerar os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo
clínico. Em caso de suspeita para influenza, não retardar o início do tratamento com
fosfato
de
oseltamivir,
conforme
protocolo
de
tratamento:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.p
df
2. Medidas de isolamento:
 Desde o primeiro atendimento, a pessoa com suspeita de novo coronavírus deve
utilizar máscara cirúrgica.
 Realizar o atendimento da pessoa com suspeita do novo coronavírus em sala privativa
ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente
ventilado;
 Realizar higiene adequada das mãos;
 O profissional deve usar equipamento de proteção individual (EPI): protetor ocular ou
protetor de face; luvas; capote/ avental/ jaleco, máscara N95/PFF2 (ou outras
máscaras com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ tipo N99,
N100 ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis. Para
realização de outros procedimentos não geradores de aerossóis, avaliar a
disponibilidade da N95 ou equivalente no serviço. Não havendo disponibilidade, é
obrigatório o uso da máscara cirúrgica.
3. Notificação:
 A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de
comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso
que se enquadre na definição de suspeito;
 O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria
Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica/Equipe Sentinela para orientações e início
das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos,
casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito)
pelo número 51 996680947.
 A SMS deve notificar imediatamente todos os casos suspeitos ao CIEVS Nacional, por meio
do link http://bit.ly/2019-ncov, do e-mail notifica@saude.gov.br ou do Disque Notifica:
0800-644-6645.

 Caso a equipe na APS não consiga contato rápido com a vigilância municipal, deverá entrar
em contato diretamente com CIEVS Nacional, notificando a vigilância municipal na
primeira oportunidade de contato. 4. Identificação de contactantes*:
 Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou
confirmado e apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa através do
preenchimento do ANEXO 4;
 Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de coronavírus (2019-nCoV) devem ser
acompanhados e monitorados quanto à apresentação de sinais e sintomas; e
 Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para avaliação
e encaminhamento. * Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente 2
metros ou menos da pessoa com suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma
sala ou área de atendimento por um período prolongado, sem uso de equipamento de
proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou
compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de
contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.
5. Transporte:
Encaminhar a pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus para a unidade de
referência através da Central de Regulação de leitos de Torres pelo telefone 51 3664 9300 para
monitoramento, diagnóstico e confirmação do caso;
 As pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem utilizar máscara cirúrgica
desde o momento em que forem identificadas na triagem até sua chegada ao local de
isolamento na unidade de referência, o que deve ocorrer o mais rápido possível;
 A equipe deve certificar-se de que as informações do caso foram repassadas oportunamente
para a unidade de referência para a qual a pessoa for encaminhada;
 Todos os profissionais que estiverem envolvidos no transporte deverão utilizar máscara
cirúrgica durante todo o deslocamento até chegar à unidade de referência. Se houver
necessidade de realizar procedimentos, atentar para o uso dos EPI adequados;
 Realizar higiene de mãos.
 Orientar possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização das mãos;
 Garantir a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte;
 Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte.
A desinfecção pode ser feita com álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante
indicado para este fim, seguindo o procedimento operacional padrão definido para a
atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos;
 A provisão de todos os insumos, como sabão líquido, álcool em gel e EPI, devem ser
reforçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente; e
 Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, estetoscópios, aparelho
para aferição de pressão arterial e termômetros) devem ser limpos e desinfetados com álcool
70% após o uso;
 Utilizar EPI para evitar contato direto com fluidos corporais: protetor ocular ou protetor de
face;
luvas;
capote/
avental/
jaleco,
máscara
padrão
de
segurança
N95/PFF2/N99/N100/PFF3 ou, se indisponível, máscara cirúrgica;

 Fornecer máscara cirúrgica à pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, ou
pessoa que têm ou teve contato com o caso suspeito ou confirmado, e encaminhar para uma
área separada ou sala de isolamento;
 Prevenir picadas de agulha ou ferimento por objetos cortantes; gerenciamento seguro de
resíduos;
 Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização);
 Realizar desinfecção de equipamentos e limpeza do ambiente com solução de hipoclorito de
sódio em pisos e superfícies dos banheiros;
 Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde da Anvisa;
 A SMS deve compartilhar com as equipes que atuam na APS dados epidemiológicos sobre a
circulação do vírus corona e outros vírus respiratórios, bem como orientar os profissionais
sobre as medidas de controle e a condução dos casos suspeitos.
7. Medidas de prevenção populacional:
 Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca com o
cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os após o uso;
 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não
houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;
 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
 Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o fluxo de
atendimento para casos suspeitos da doença;
 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
 Manter os ambientes bem ventilados. 8. Registro no Sistema de Informação da Atenção
Primária (e-SUS AB):
 Registrar o atendimento no Sistema de Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 – Diagnóstico
de doença respiratória aguda pelo 2019-nCoV para registro de casos.
8. Materiais necessários para medidas de prevenção e controle:











Máscara padrão de segurança N95/PFF2/N99/N100/ PFF3;
Máscara cirúrgica;
Protetor ocular ou protetor de face;
Luvas;
Capote/ avental/ jaleco;
Sabão líquido;
Álcool em gel;
Álcool 70%;
Higienizantes para o ambiente;
Saco para descarte de resíduo contaminado.

Fluxograma de Atendimento e detecção precoce do COVID-19 para
as Portas de Entrada dos Serviços de Saúde de Dom Pedro de
Alcântara/RS
CASO SUSPEITO
Febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios
(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir,
dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%

Proceder com as medidas de isolamento descritas
no Protocolo Operacional Padrão

Informar a equipe Sentinela Municipal pelo
CASO
SUSPEITO
telefone
51 996680947

Febre e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para
respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para
deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%
Estabelecer gravidade do caso e Notificação

CASO
LEVE

ISOLAMENTO
DOMICILIAR e
tratamento
sintomático, a coleta
poderá ser realizada no
domicilio, fornecer
Termo de
Esclarecimento sobre
isolamento domiciliar.
Realizar contato com
a Equipe Sentinela
que providenciará os
procedimentos
necessários ao
isolamento
Acompanhamento
domiciliar
pela Atenção
Primária.

CASO
GRAVE

Encaminhar para o Hospital
de Caridade de Piratini para
INTERNAÇÃO HOSPITALAR
em leito de enfermaria de
isolamento, a coleta de
amostra deverá ser acordada
com a Equipe Sentinela.
Proceder transporte
conforme POP.

ANEXO 3

Proceder com o fluxo
institucional para
doenças
infecto-contagiosas

CASO
GRAVÍSSIMO

Internações
hospitalares em
Unidade de Terapia
Intensiva (UTI)
mediante contato
com a Central de
Regulação
Hospitalar Estadual
e cadastrar no
Gerint para avaliar
internação e
remoção. Coleta de
amostra deverá ser
acordada com a
Equipe Sentinela.
Transporte via
SAMU.

Lista de contactantes ou comunicantes com pacientes suspeitos
ou confirmados de COVID-19
Nome

Tipo de contato

Telefone

Endereço

ANEXO 4

Após a introdução, esfregar o coletor com movimentos circulares delicados,
pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção à orelha do paciente).
Remover o coletor do nariz do paciente cuidadosamente e introduzi-lo,
imediatamente, no tubo com solução fisiológica. Colher swab nas duas narinas (um
swab para cada narina). Após a coleta do swab nasal, proceder à coleta do swab
de orofaringe introduzindo o swab maior na região posterior da faringe e tonsilas,
evitando tocar na língua.

Após a coleta, inserir os três swabs no mesmo frasco contendo solução fisiológica.
ATENÇÃO!!!
É possível ser utilizado o Meio de Transporte Viral (MTV - meio rosa) para o
diagnóstico do RT-PCR. No entanto este MTV necessita ficar refrigerado em
temperatura entre 2°C a 8°C antes da coleta ser realizada.

OBSERVAÇÃO: Em caso de sangramento nasal, abaixar a cabeça do paciente
para frente (em direção aos joelhos) e manter as narinas pressionadas entre o
dedo indicador e polegar durante 5 minutos aproximadamente. É recomendável,
para realizar a compressão digital, a introdução de uma mecha de algodão
embebido em adrenalina ou outro vasoconstritor nasal na fossa nasal sangrante.

Conduta frente a óbito: coleta de tecidos
Para pacientes que evoluíram para o óbito deverá ser realizado a coleta de: Tecido
da região central dos brônquios (hilar), dos brônquios direito e esquerdo e da
traqueia proximal e distal. Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo.
Tecido das Tonsilas e mucosa nasal. A coleta de amostras para realização do
diagnóstico histopatológico deve ser feita, observando-se os protocolos em
vigência, nos serviços locais de patologia. Acondicionar as amostras em frasco de
vidro com boca larga com formalina tamponada a 10%. Utilizar parafina sem
compostos adicionais (por exemplo: cera de abelha, cera de carnaúba etc.) no
processo de parafinização dos fragmentos.
Conservação e Transporte do Aspirado e SWABs
O kit para coleta de aspirado é acompanhado de um frasco com meio de
transporte (meio rosa) e devem permanecer em geladeira (2 a 8°C) até o momento
da utilização.
O kit para coleta de swab são acompanhados de um frasco com solução
fisiológica e podem ser guardados em temperatura ambiente até o uso.
Após a coleta da amostra, o bronquinho ou o tubo com swabs devem ser
embalados individualmente em sacos plásticos com zip, permanecendo em
geladeira (2 a 8°C) até o envio à Seção de Virologia do LACEN/RS no período
máximo de 72 horas. O envio ao LACEN deve ser realizado com gelo reciclável
em caixa de isopor fechada com fita crepe contendo somente as amostras para
pesquisa
de
Coronavírus/Influenza.
Identificar
a
caixa
como
Coronavírus/INFLUENZA; as fichas devem ficar afixadas por fora da caixa.

Importante!!!
1) As amostras de Coronavírus/Influenza não devem vir misturadas com
amostras para outros agravos;
2) Para embalar as amostras de swabs, utilizar o mesmo saco com zip do Kit
distribuído pelo LACEN/RS;
3) Nunca colocar documentos (fichas, etc...) dentro da caixa com as amostras.
Em caso de dúvida, contate a Seção de Virologia do LACEN/RS: (51) 32884020.

ANEXO 7
Procedimento Operacional Padrão- serviço de transportes municipais

Responsáveis: Condutores
Supervisão: Vigilância Sanitária Municipal e Diretoria de transportes
Esse documento visa padronizar as condutas que deverão ser adotadas durante a
realização de transportes eletivos ou de urgência nos veículos da secretaria municipal da
saúde.
01-TRANSPORTES DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS, SEM
sintomas respiratórios:
– O paciente deve ir acomodado no banco traseiro do carro ou na maca da ambulância, é
obrigatório o uso do cinto de segurança
– Acompanhantes devem ser acomodados conforme a categoria do veículo, e orientados da
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança
– Durante o trajeto, se possível, manter o veículo com parte do vidro aberto garantindo a
circulação do ar, caso não seja possível, NÃO acionar o botão do ar-condicionado no modo
“circulação interna”
– NÃO ingerir alimentos no interior do veículo ou compartilhar bebidas;
– NÃO há necessidade de uso de máscara ou outros EPIs, a menos que haja indicação
médica

02 – TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS COM
sintomas respiratórios:
– O paciente deve ir acomodado no banco traseiro do carro ou na maca da ambulância, é
obrigatório o uso do cinto de segurança
– Acompanhantes devem ser acomodados conforme a categoria do veículo, e orientados da
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança
– Durante o trajeto, se possível, manter o veículo com parte do vidro aberto garantindo a
circulação do ar, caso não seja possível, NÃO acionar o botão do ar-condicionado no modo
“circulação interna”
– NÃO ingerir alimentos no interior do veículo ou compartilhar bebidas;
– UTILIZAR máscara cirúrgica no paciente
– Pacientes com sintomas respiratórios e alguma possibilidade de infecção pelo COVID19
(definições de caso conforme protocolo do Ministério da Saúde) NÃO devem ser
transportados para a realização de procedimentos eletivos agendados, a menos que haja
liberação médica;
CONDUTOR:
Utilizar os EPIs para a realização do transporte:
– luvas de procedimentos (em caso que haja contato físico com o paciente)
– Máscara cirúrgica ou N95
– Álcool gel a 70% ou almotolia com álcool 70% para higienização das mãos.

03 – HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS
– Limpeza concorrente ou Limpeza diária – limpar todo o veículo internamente com pano
umedecido em desinfetante hospitalar de nível intermediário. As superfícies a serem limas
são: conforme a categoria do veículo, maca, assentos, paredes, balcões e armários, portas e
maçanetas, direção, painel completo, alavanca e manopla do câmbio,
– Limpeza Terminal: deve ser realizada semanalmente ou em caso de transporte de pessoas
com doença infectocontagiosas: abrange a área interna e externa dos veículos conforme a
categoria. Limpa-se com desinfetante hospitalar de nível intermediário ou álcool 70%, teto,
piso, paredes, portas, janelas, maca, todos os equipamentos que estão dentro da viatura
(extintores, monitores, bolsas, etc), assentos, maçanetas, direção, painel, alavanca e
manopla do câmbio, bancos dianteiro e traseiro, porta-malas.
Como proceder:
1- borrifar o detergente em pano limpo e seco (e não diretamente na superfície que
será limpa);
2- Passar o pano nas superfícies em movimentos unidirecionais (de cima para baixo,
do mais longe para o mais perto, e de dentro para fora)
3- Embeber um pano limpo e seco no álcool 70% e fazer 03 fricções no local
recentemente limpo (que deve estar seco) em movimentos unidirecionais com
intervalo de 30 segundos de intervalo entre cada fricção

MANEJO TERAPÊUTICO ADOTADO NA APS DO MUNICIPIO DE
DOM PEDRO DE ALCANTARA
MEDIDAS FARMACOLÓGICAS PARA SINAIS E
SINTOMAS LEVES

MEDIDAS CLÍNICAS

Paracetamol (200 mg/ml ou 500mg/cp), a cada 4/4 horas
ou 6/6 horas a depender da frequência de febre ou dor.

Isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data
de início dos sintomas

Dipirona (solução gotas 500mg/ml ou 500mg/cp) em
caso de dor ou febre, de 6/6 horas.

Revisão a cada a cada 24h em pessoas com
mais de 60 anos e portadores de condições
clínicas de risco e a cada 48h nos demais,
preferencialmente por telefone. Caso seja
necessário, realizar atendimento presencial,
idealmente no domicílio.Manter repouso,
alimentação balanceada e boa oferta de líquidos.

Oseltamivir: Indica-se o uso de oseltamivir para todos os
casos de síndrome gripal que tenham situações de risco
para complicações. O medicamento deve ser iniciado em
até 48hs após o início dos sintomas. Reforça-se que é
necessário que o paciente procure ajuda médica em
casos de agravamento, mesmo em uso do oseltamivir. •
Adultos: 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias

Isolamento de contatos domiciliares por 14 dias

Azitromicina 500mg 1 vez ao dia, durante 5 dias.

SINAIS E SINTOMAS LEVES: Anosmia ; Ageusia; Coriza; Diarreia ; Dor abdominal; Febre;
Mialgia; Tosse; Fadiga; Cefaleia.
* Detecção de SINAIS DE GRAVIDADE (Síndrome respiratória aguda grave – síndrome gripal
que apresente: Dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU
saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada de lábios ou rosto),
encaminhar para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
Fontes:
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/COVID-FINAL-16JUNHO-LIvreto-1-V3.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusPopV2_92209902
63189084795.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_6121956
549677603461.pdf
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ATOS DO GOVERNADOR DECRETOS DECRETOS
2ª edição DECRETO Nº 55.460, DE 31 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso das atribuições
que lhe confere o art. 82, incisos, II, V e VII, da Constituição do Estado,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o § 2º do art. 5º o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que Institui
o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID19) no âmbito do Estado do Rio Grande
do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e
dá outras providências, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 5º... ...

§ 2º Para fins de cálculo da média ponderada, arredondar-se-ão para o número inteiro
superior as frações maiores do que cinco décimos e para o número inteiro inferior as frações
iguais ou menores do que cinco décimos. ...

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o § 2º do art.
6º do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020.
PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 31 de agosto de 2020.
EDUARDO LEITE, Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
OTOMAR VIVIAN, Secretário-Chefe da Casa Civil.
RANOLFO VIEIRA JUNIOR, Secretário de Estado da Segurança Pública.
EDUARDO CUNHA DA COSTA, Procurador-Geral do Estado.
ARITA BERGMANN, Secretária de Estado da Saúde.
CLAUDIO GASTAL, Secretário de Estado de Governança e Gestão Estratégica e
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
MARCO AURÉLIO CARDOSO, Secretário de Estado da Fazenda.
AGOSTINHO MEIRELLES NETO, Secretário de Estado de Articulação e Apoio aos
Municípios.
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DECRETO Nº 55.460, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 (NOVO DECRETO - PUBLICADO - 01:00
HORAS DOE)
Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema
de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19)
no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de
estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras
providências.

PORTARIA Nº 2.306, DE 28 DE AGOSTO DE 2020
Altera a Portaria nº 1.857/GM/MS, de 28 de julho de 2020, que dispõe sobre a
transferência de incentivos financeiros federais aos Municípios e ao Distrito Federal, em
caráter excepcional e temporário, considerando ações de saúde nas escolas da rede
básica de ensino no enfrentamento da emergência em saúde pública de importância
nacional e internacional em decorrência do coronavírus (COVID-19).

Depois da análise de recursos, o Estado ficou com 79 municípios sob bandeira vermelha,
o que corresponde a 8,1% da população gaúcha (918.268 habitantes). Desse total, 45
municípios não tiveram registro de hospitalização e óbito por Covid-19 de morador nos
14 dias anteriores ao levantamento

ATUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
NO PERÍODO DE 17 de março à 24 de Agosto QUARENTENA ( COVID-19)
TELEFISIOTERAPIA: Teleatendimento e telemonitoramento
 17 de Março: Teleatendimento e telemonitoramento conforme
prerrogativas do Conselho Federal de Fisioterapia: atendimento,
acompanhamento e orientações de pacientes via telefone/ WhatsApp;
 No dia 25 de Março: Live de Exercícios Terapêuticos no Facebook de
Dom Pedro de Alcântara - ao vivo na mídia social do município;
 A partir de Maio: com início dos atendimentos presenciais, a
Telefisioterapia se dá conforme necessidade de cada paciente.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para maiores
esclarecimentos.

Dom Pedro de Alcântara, 24 de Agosto de 2020

Plano Municipal de Cuidados em Saúde Mental no Contexto da Pandemia da
COVID-19 no Município de Dom Pedro de Alcântara - RS

A pandemia provocada pelo COVID-19, vem causando danos psicológicos,
econômicos e sociais sem precedentes. É uma condição de estresse que impacta
a mente , desorganiza a economia familiar e vem aumentando os riscos de
transtornos mentais, que precisam ser acompanhados.
Estamos trabalhando nas seguintes frentes:


Manutenção dos atendimentos de rotina dos pacientes que já estavam em
acompanhamento pelos serviços de Psicologia , aumentando o número de
atendimentos

psicológicos

conforme

a

demanda

vem

crescendo,

procurando avaliar os projetos terapêuticos singular de cada usuário,
adaptando o acompanhamento psicológico para atendimentos online
sempre que possível e em caso de emergência ou sofrimento psíquico
intenso ou impossibilidade de acesso a internet ao usuário,

serão

realizados atendimentos presenciais com todos os cuidados , onde cada
usuário será devidamente orientado e atendido com todos os EPIs
necessários.


Realização de acolhimentos na unidade básica de saúde pelo serviço de
psicologia, priorizando casos graves para acolhimento, escuta , avaliação e
encaminhamentos quando necessário.



Manutenção do grupo de apoio as mulheres em saúde mental, hoje
acontece de forma online através de um grupo no whats app, onde trocamos
experiências, atendemos as demandas e quando necessário chamamos no
individual algum membro do grupo que esteja precisando de atendimento
individual.

ELABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Elaboração, distribuição e informações:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA RS
SEC. DE SAÚDE GUILHERME CLEO BIASI
Coordenação e elaboração:
Enf. Ramone (Vigilância Epidemiológica)
Drº Cris Feijó(médico)
Fabiana Santos (secretária da Saúde)
Jones magnus( Coord.Vigilância em Saúde)
Marcia rodrigues (farmaceutica)
Geneci Knob (Administrativo)
Enfa. Fernanda Sinhoreli (Responsável pela vigilância epidemiológica)

