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PLANO DE 
CONTINGÊNCIA 
E AÇÃO RG

Sua elaboração contempla a detecção oportuna dos casos 
suspeitos, o fluxo de atendimento e encaminhamento de 

casos suspeitos e confirmados, as estratégias de 
educação/capacitação para o manejo de situações e 

as particularidades da cidade do Rio Grande

Frente ao atual determinante do agravo de saúde 
vivenciado mundialmente, se faz necessária a articulação 

e estruturação de um Plano de Contingência e Ação 
Municipal para o enfrentamento ao novo Coronavírus



PLANO DE CONTINGÊNCIA E AÇÃO RG
Estrutura da Secretaria de Município da Saúde

Atenção Primária em Saúde
(APS), é composta por 26
Unidades de Saúde da Família
com 41 equipes de saúde, 06
equipes multiprofissionais e 06
equipes de saúde bucal. A APS
ainda conta com 04 Unidades
Básicas de Saúde, sendo 02 em
horário estendido, UBS Prisional
e os Programas de Saúde.

Vigilância em Saúde é composto
por 04 Vigilâncias, sendo:
Vigilância Epidemiológica,
Vigilância Sanitária, Vigilância
Ambiental e Vigilância em
Saúde Trabalhador.

Média e Alta Complexidade:
estão presentes os Núcleos de
Especialidades em Consultas e
Exames, 02 Unidades de
Pronto Atendimento 24 horas,
Serviço Municipal de Urgência
(SMU) e o Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU 192).



Rede de 
Saúde RG

UBSs 24h

UBSs Mistas

UBSs 
Tradicionais

UBSFs

Hospital 
Universitário 

FURG/EBSERH

Hospital Santa 
Casa

 Com vistas a atender a demanda de agravos em saúde a Rede oferta atendimento

de acesso ampliado.
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s Estabelecer as medidas de resposta ao Coronavírus (COVID-19)

de modo a organizar os serviços da Rede em relação ao nível de
resposta e ao comando correspondente a cada esfera e nível de
complexidade

Planejar as ações de Vigilância e Atenção em Saúde do
Município em todos os níveis de complexidade e
intersetorialidade



COMPONENTES 
DO PLANO DE 
AÇÃO

Readequação da estrutura física das Unidades, visando a
implantação e organização de salas específicas para
acolhimento e isolamento aos atendimento de casos
suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19) utilizando protocolo de Fast – Track do
Ministério da Saúde

Realização de atividades de educação e mobilização da
participação dos profissionais de saúde, objetivando uso,
manutenção e descarte correto dos EPIs e manejo dos
casos suspeitos

Ampliação dos horários de atendimento em Unidades
Sentinelas (BGV, CASTELO BRANCO, MARLUZ, PPV,
PROFILURB, SÃO MIGUEL II, SENANDES, BARRA, QUINTA,
POVO NOVO e SANTA TEREZA)

ESTRUTURA E AÇÕES



COMPONENTES 
DO PLANO DE 
AÇÃO

Fase 01: 23/03 a 17/04/2020
◦Ampliação dos horários de
atendimento das Unidades de Saúde
sentinelas: PPV, PROFILURB, SÃO
MIGUEL, SENANDES, BARRA, QUINTA,
POVO NOVO

Fase 02: a partir de 20/04/2020
◦Ampliação dos horários de
atendimento das UBSFs Quinta,
Profilurb e Barra

ESTRUTURA E AÇÕES



COMPONENTES 
DO PLANO DE 
AÇÃO

Contratação de Profissionais

◦ Processo Seletivo Simplificado

◦ 01 Biólogo

◦ 17 Enfermeiros

◦ 01 Engenheiro Agrônomo

◦ 01 Engenheiro Químico

◦ 02 Farmacêuticos

◦ 09 Médicos Generalistas

◦ 28 Técnicos em Enfermagem

◦ 05 Vigilantes Sanitários

◦ 17 Agentes de Combate a Endemias

◦ 03 Agentes Comunitários de Saúde

ESTRUTURA E AÇÕES



PROJETOS

COMPLEXO DE TRIAGEM

REORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE
ACOLHIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE - MÉTODO FAST TRACK

AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO
H1N1

PROJETO DE BUSCA ATIVA PRECOCE AOS
PACIENTES CRÔNICOS

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
DA REDE PARA O USO DE EPIs E MANEJO DOS
CASOS DE SÍNDROME GRIPAL



MODELO FAST-TRACK

O presente projeto, que se justifica na necessidade local do Município do Rio
Grande de criar estratégias para o enfrentamento à Infecção Humana pelo
Novo Coronavírus (COVID-19), propõe a reorganização da Rede de Atenção
Básica com a incorporação do Método Fast-Track para a Atenção Primária.

O modelo Fast-Track auxiliará as equipes de saúde na organização de um
fluxo rápido de acolhimento aos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda (SRAG). Além disso, a reorganização do acolhimento
possibilitará que os serviços da APS/ESF mantenham seu caráter de porta de
entrada resolutiva para o atendimento das demais demandas de caráter de
urgência e emergência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).



OBJETIVOS DO MODELO FAST-TRACK

Promover a incorporação de um 
método derivado de protocolos de 

triagem em emergência

Garantir o uso de uma ferramenta 
de fluxo rápido de triagem e 

atendimento aos casos de 
Síndrome Gripal e demais casos 

de urgência e emergência

Contribuir para a reorganização e 
agilidade nos atendimentos dos 

serviços de APS/ESF

Impactar de forma positiva na 
detecção precoce dos casos e na 
diminuição do tempo resposta 
para intervenções necessárias

Realizar a readequação da 
estrutura física das Unidades, 

visando à implantação e 
organização de salas específicas 

para acolhimento e isolamento ao 
atendimento de casos suspeitos 
para Infecção Humana pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19) utilizando 

protocolo de FAST – TRACK

Fortalecer junto às equipes de 
saúde a prática do acolhimento 

com classificação de risco



COMPLEXO 
DE TRIAGEM 
COVID-19

O projeto visa a implantação de um
Complexo de Triagem para realização de
detecção dos casos de Síndrome Gripal
(SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) para direcionamento e
encaminhamento do paciente, conforme
necessidade e situação clínica avaliada,
para um serviço de referência, internação
ou isolamento domiciliar.

O Complexo de Triagem será formado por
uma Tenda de Informações, uma Tenda de
Triagem, um Centro de Triagem e Testagem
e um Hospital de Campanha.



CENTROS DE TRIAGEM COVID-19

TENDA DE TRIAGEM (Hospital Santa Casa)

em funcionamento desde 28/03/2020

TENDA DE INFORMAÇÕES (Hospital de Cardiologia)

em funcionamento desde 03/04/2020



TeleCovid Rio Grande (Triagem e Teleorientação) funcionamento desde 27/04/2020
C3, Famed, FEnf/FURG

CENTROS DE TRIAGEM COVID-19



CENTRO DE TRIAGEM E TESTAGEM (UPA Junção) funcionamento desde 14/05/2020

EM BREVE
HOSPITAL DE CAMPANHA 
COM CAPACIDADE PARA 
40 LEITOS (UPA Junção) –

orçado, aguardando 
comportamento da 

estrutura hospitalar e 
atualização do Plano de 

Contingência



UNIDADE MÓVEL no KM 10 da BR-392, próximo à
entrada do Porto para controle sanitário na entrada
de caminhões, orientação e distribuição de kits.

ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO NA UBS 
PRISIONAL

CENTROS DE TRIAGEM COVID-19



VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLOS E 
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS



FLUXOGRAMA DE 
ATENDIMENTO DE CASOS 

SUSPEITOS DE COVID-19
Serviços de Saúde em Rio 

Grande/RS



CASO DE SÍNDROME GRIPAL*

ISOLAR O PACIENTE: o paciente deverá usar máscara 
cirúrgica desde o momento em que for identificado no 

acolhimento/triagem até sua chegada ao local do 
atendimento, que deve ocorrer o mais rápido possível

AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE

ISOLAMENTO DOMICILIAR por 14 dias 
do paciente e dos contatos domiciliares

SEM SINAIS DE GRAVIDADE

Recomendar MEDIDAS DE 
PRECAUÇÃO E ISOLAMENTO

COM SINAIS DE GRAVIDADE

ATENÇÃO BÁSICA ou PRONTO 
ATENDIMENTO: contatar Hospital

Remoção para o hospital** regulado com 
o serviço de remoção pelo Serviço 

Municipal de Urgência (SMU) –
08006451192

- Setor privado: utilizar transporte próprio Acondicionar a amostra e 
ENCAMINHAR à Vigilância 

Epidemiológica do Município para 
que seja enviada ao LANEN/RS

UNIDADE HOSPITALAR: 
internação seguindo os 

fluxos institucionais

SRAG ou óbito por SRAG

NOTIFICAR:
- CCIH/NVEH e Vigilância 
Epidemiológica Municipal

COLETAR AMOSTRA de 
secreções respiratórias, 

usando EPIs recomendados

Manter medidas de ISOLAMENTO

Casos de profissionais de saúde que preencham a
definição de SG devem ser notificados e ter
amostra coletada.
**HOSPITAIS DE REFERÊNCIA/RETAGUARDA: Santa
Casa do Rio Grande e Hospital Universitário Dr.
Miguel Riet Correa Jr. (HU/FURG-Ebserh



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19
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• A portaria 211/2020 SES/RS adotou o protocolo
de isolamento domiciliar, por 14 dias, para
pessoas com sintomas de síndrome gripal,
independentemente de confirmação laboratorial,
e diante da piora no quadro e agravamento dos
sintomas, recomenda a procura de atendimento
em uma Unidade de Saúde para avaliação clínica

• Atendimento na Atenção Primária: todos as
pessoas com quadro de Síndrome Gripal (SG)
atendidas nas Unidades Básicas não serão
notificadas para vigilância nem serão coletadas
amostras para diagnóstico laboratorial.

• Os pacientes com este quadro clínico deverão ser
encaminhados para isolamento em casa por 14
dias, bem como todos os seus contatos
domiciliares. Deverão receber as recomendações
de precaução e isolamento
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• Todos os casos de
profissionais de saúde que
preencham a definição de
Síndrome Gripal, descrita
acima devem ser
notificados.

Proceder coleta de
amostras para diagnóstico
laboratorial

SÍNDROME GRIPAL

DEFINIÇÃO
Paciente com febre de início súbito (≥ 37,8°c ) mesmo que

referida, acompanhada de tosse OU dor de garganta E pelo menos

um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia, na ausência de

outro diagnóstico especifico.

Crianças < 2 anos: febre de início súbito e sintomas respiratórios:

tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro



SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) 

HOSPITALIZADOS

DEFINIÇÃO DE SRAG

Indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal (conforme definição anterior) e que apresente 

dispneia ou os seguintes sinais de gravidade: 

Saturação de SpO2 < 95% em ar ambiente.

Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória. 

Piora nas condições clínicas de doença de base. 

Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente. Ou 

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem 

intercostal, desidratação e inapetência.

A SRAG e os óbitos por
SRAG são de notificação
compulsória.



Para profissionais de saúde a notificação é 
obrigatória e feita pela Unidade de Saúde 
desde que preencha os critérios de suspeita 
para SG.

Pacientes com critérios de suspeita de SRAG 
devem ser encaminhados ao Hospital 
mediante contato prévio e de ambulância. A 
notificação sob responsabilidade do Hospital.

O Termo de Responsabilidade (Notificação de 
isolamento) será feito em duas vias (uma para 
o paciente e outra deve ser enviada à 
Vigilância Epidemiológica)

ORIENTAÇÕES



Orientações em conformidade com a Nota Técnica 

GVIMS/GGTES/ANVISA nº04/2020 aos óbitos relacionados  ao 

Coronavírus (SARS-Cov-2)

CUIDADOS APÓS A MORTE

Os princípios das precauções padrão de controle de infecção e precauções baseadas na 

transmissão DEVEM continuar sendo aplicados no manuseio do corpo. Isso ocorre devido ao risco 

contínuo de transmissão infecciosa por contato, embora o risco seja geralmente menor do que para 

pacientes ainda vivos. 



ORIENTAÇÕES PÓS-ÓBITO DE PESSOAS COM INFECÇÃO 

SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)

 Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto ou área, os profissionais

estritamente necessários (todos com EPI).

 Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: gorro, óculos de proteção ou protetor

facial, máscara cirúrgica, avental impermeável e luvas. Se for necessário realizar procedimentos que geram

aerossol como extubação, usar N95, PFF2, ou equivalente.

 Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado especial com a remoção de

cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal.

 Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes em recipientes rígidos, à prova de perfuração e

vazamento, e com o símbolo de resíduo infectante.

 Se recomenda desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com

cobertura impermeável.

 Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas.



ORIENTAÇÕES PÓS-ÓBITO DE PESSOAS COM INFECÇÃO 

SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)

 Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento de fluidos

corporais.

 Acondicionar o corpo em saco impermeável à prova de vazamento e selado.

 Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e desinfetar a superfície externa do

saco (pode-se utilizar álcool a 70o, solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado

junto a Anvisa).

 Identificar adequadamente o cadáver;

 Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco biológico; no contexto da COVID-

19: agente biológico classe de risco 3.

 Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco de acondicionamento do cadáver.

 A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de fácil limpeza e

desinfeção.

 Após remover os EPI, sempre proceder à higienização das mãos.



 O número de pessoas autorizadas na sala de autópsia deve ser limitado às estritamente necessárias aos

procedimentos.

 Devem ser realizados em salas de autopsia que possuam sistemas de tratamento de ar adequados. Isso

inclui sistemas que mantêm pressão negativa em relação às áreas adjacentes e que fornecem um mínimo

de 6 trocas de ar (estruturas existentes) ou 12 trocas de ar (nova construção ou reforma) por hora. O ar

ambiente deve sair diretamente para o exterior ou passar por um filtro HEPA. As portas da sala devem ser

mantidas fechadas, exceto durante a entrada e saída.

 Procedimentos que geram aerossóis devem ser evitados.

 Considere usar métodos preferencialmente manuais. Caso sejam utilizados equipamentos como serra

oscilante, conecte uma cobertura de vácuo para conter os aerossóis.

 Use cabines de segurança biológica para a manipulação e exame de amostras menores, sempre que

possível.

ORIENTAÇÕES PARA AUTÓPSIA



Orientações para AUTÓPSIA 

 Os sistemas de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada a limpeza do local. Os 

EPIs para os profissionais que realizam a autopsia incluem:

o luvas cirúrgicas duplas interpostas com uma camada de luvas de malha sintética à prova de corte

o capote resistente a fluidos ou impermeável;

o avental impermeável;

o óculos ou protetor facial

o capas de sapatos ou botas impermeáveis

o máscaras de proteção respiratória tipo N95 ou superior

 Antes de sair da área de autópsia ou da antecâmara adjacente, retirar o EPI atentamente para evitar

a contaminação. Os resíduos devem ser enquadrados na categoria A1, conforme a RDC 222/2018.

 Imediatamente após retirar os EPIs, realizar a higienização das mãos.

 Os EPIs que não são descartáveis, como protetor ocular ou protetor de face, devem passar por

processo de limpeza e posterior desinfecção.



Orientações para AUTÓPSIA 

 Os sistemas de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada a limpeza do local. Os 

EPIs para os profissionais que realizam a autopsia incluem:

o luvas cirúrgicas duplas interpostas com uma camada de luvas de malha sintética à prova de corte

o capote resistente a fluidos ou impermeável;

o avental impermeável;

o óculos ou protetor facial

o capas de sapatos ou botas impermeáveis

o máscaras de proteção respiratória tipo N95 ou superior

 Antes de sair da área de autópsia ou da antecâmara adjacente, retirar o EPI atentamente para evitar

a contaminação. Os resíduos devem ser enquadrados na categoria A1, conforme a RDC 222/2018.

 Imediatamente após retirar os EPIs, realizar a higienização das mãos.

 Os EPIs que não são descartáveis, como protetor ocular ou protetor de face, devem passar por

processo de limpeza e posterior desinfecção.



Orientações para TRANSPORTE DO CORPO

 Quando para o transporte do cadáver, é utilizado veículo de transporte, este também

deve ser submetido à limpeza e desinfecção, segundo os procedimentos de rotina;

 Todos os profissionais que atuam no transporte, guarda do corpo e colocação do

corpo no caixão também devem adotar as medidas de precaução, que devem ser

mantidas até o fechamento do caixão.



 É importante que os envolvidos no manuseio do corpo, equipe da funerária e os responsáveis pelo funeral

sejam informados sobre o risco biológico classe de risco 3, para que medidas apropriadas possam ser

tomadas para se proteger contra a infecção.

 O manuseio do corpo deve ser o menor possível.

 O corpo não deve ser embalsamado.

 Deve-se realizar a limpeza externa do caixão com álcool líquido a 70% antes de levá-lo para ao velório.

 De preferência, cremar os cadáveres, embora não seja obrigatório fazê-lo.

 Após o uso, os sacos de cadáver vazios devem ser descartados como resíduos enquadrados na RDC

222/2018.

 O(s) funcionário(s) que irá(ão) transportar o corpo do saco de transporte para o caixão, deve(m) equipar-se

com luvas, avental impermeável e máscara cirúrgica. Remover adequadamente o EPI após transportar o

corpo e higienizar as mãos com água e sabonete líquido imediatamente após remover o EPI.

Orientações para as FUNERÁRIAS



Recomendações para o FUNERAL

 Sigam as medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória, em todas as

circunstâncias;

 Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do

funeral;

 Recomenda-se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, grávidas e

pessoas com imunossupressão ou com doença crônica), não participem nos funerais; bem

como, pessoas sintomáticas respiratórias;

 Recomenda-se que o caixão seja mantido fechado durante o funeral, para evitar contato

físico com o corpo;

 Devem ser disponibilizados água, sabonete líquido, papel toalha e álcool gel a 70% para

higienização das mãos.



Orientações para TEMPLOS RELIGIOSOS

Coronavírus (SARS-Cov-2)

Em conformidade com art. 2º §14 do Decreto Estadual nº55.149/2020

 Observar, sem seus cultos, missas ou reuniões, o limite máximo de 25% da capacidade

dos assentos no local;

 Garantir o distanciamento interpessoal mínimo de dois metros;

 Fixar em local visível informações sanitárias sobre higienização e cuidados para

prevenção do COVID-19 (novo coronavírus);

 Higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do

início das atividades, as superfícies de toque (mesas e bancadas), preferencialmente

com álcool em gel 70% ou outro produto adequado;



 Higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada a cada três

horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os

pisos, paredes, forro e banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto

adequado;

 Manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local de fácil acesso, álcool em

gel 70%, para a utilização dos clientes e funcionários do local;

 Manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados limpos

(filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou

qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;

 Manter disponível "kit" completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e

funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de

papel não reciclado;

 Orientar a adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos; utilização de

produtos assépticos como álcool em gel 70% e a observância da etiqueta respiratória.

Orientações para TEMPLOS RELIGIOSOS



Testes para detecção de coronavírus

Instituição Tipo de teste Quantidade Origem do recurso

SMS/RG (LAMAC) Teste rápido

3.140 (disponíveis) União

1.500 (maio/2020)
Ministério Público do 

Trabalho

FURG

Teste Molecular 4.000

União
Teste Sorológico

6.700
(700 em maio/2020)

Total 15.340

CENTROS DE TRIAGEM COVID-19

Testagem



REESTRUTURAÇÃO DA REDE 
HOSPITALAR

COMPLEXO HOSPITALAR - ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA 
CASA DO RIO GRANDE

ESTRUTURA DE AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA E 
LEITOS DE UTI



Pronto Socorro: 05 leitos SUS no 
hospital geral para casos 
suspeitos/confirmados de 

contaminação pelo novo coronavírus, 
os leitos serão estruturados conforme 
orientação da ANVISA, respeitando as 
distância mínima de um metro e todo 
material necessário para atendimento 

destes casos

Convênios: serão 
disponibilizados 02 leitos na 
Unidade de Internação São 

Miguel 2116 e 2117

Internação de casos graves: para 
internação SUS estão 

disponibilizados 47 leitos no 
Hospital Geral na Unidade São 

Lucas III

Internação de casos graves: para 
internação SUS estamos 

adequando 45 leitos, estrutura 
física, aguardando camas, 
monitores, respiradores, 
utensílios e insumos para 

equipar a unidade 2500 no 
Hospital de Cardiologia

Internação em UTI: 
Disponibilizamos 10 leitos de 

tratamento intensivo na UTI do 
Hospital de Cardiologia( 

específica covid-19), totalmente 
equipado e com equipe Médica e 

Assistencial completa (Equipe 
Multiprofissional)

No Hospital de Cardiologia serão 
disponibilizados dois leitos de 
isolamento em uma mesma 
enfermaria para triagem de 

casos suspeitos/confirmados de 
contaminação pelo novo 

coronavírus para posterior 
encaminhamento

REESTRUTURAÇÃO DA REDE HOSPITALAR
Leitos de Isolamento



REESTRUTURAÇÃO DA REDE 
HOSPITALAR

ESTRUTURA DE 
AMPLIAÇÃO DE LEITOS 

DE RETAGUARDA E 
LEITOS DE UTI

HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DR. 

MIGUEL RIET CORRÊA 
JR. (HU FURG/EBSERH)



Estruturação de Ampliação

Áreas do hospital destinadas para os casos suspeitos e
confirmados da COVID-19 de pacientes que não necessitarão de
suporte ventilatório invasivo: enfermaria de Coorte de 05 leitos
de imediato com a capacidade de ampliação para a totalidade
dos leitos da clínica médica, totalizando 54 leitos.

Prazo para abertura dos leitos
◦ Imediato: 05 leitos de enfermaria;

◦ 30 dias: conforme demanda 60 dias: conforme demanda.

Leitos com suporte ventilatório que poderão ser abertos: 47
leitos.



Estrutura de Ampliação

Prazo para abertura dos leitos

- Imediato: 6 leitos de enfermaria, 02 leitos de isolamento 30 dias: 
17 leitos de enfermaria; 

- 60 dias: 13 leitos de enfermaria, 06 leitos de enfermaria 
pediátrica e 01 leito de isolamento pediátrico

Leitos com suporte ventilatório que poderão ser 
abertos: 47 leitos



REESTRUTURAÇÃO DA REDE HOSPITALAR CENÁRIO 
Leitos de UTI COVID-19

População estimada [IBGE.2019] 211.005 pessoas

10% da população infectada = 21.110 pessoas

Casos graves 

(UTI)

1% 10% 15%

CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO MODERADO CENÁRIO PESSIMISTA

211,1 2.111 3166,5

POSSÍVEIS CENÁRIOS – NECESSIDADE DE LEITOS

Salienta-se que Rio Grande é referência macrorregional para

30 municípios, e na projeção de leitos não contabiliza-se a

população destes municípios, bem como a população sazonal

de Universidades e do Porto do Rio Grande.



REESTRUTURAÇÃO DA REDE HOSPITALAR CENÁRIO 
Leitos de UTI COVID-19

Pacientes internados: 3 
30%

Leitos disponíveis: 7; 
70%

LEITOS DE UTI COVID-19
TOTAL DE LEITOS = 10

Pacientes internados: 8; 
13,56%

Leitos 
disponíveis: 52; 

86,44%

LEITOS DE RETAGUARDA - ENFERMARIA COVID-19
TOTAL DE LEITOS = 59



REESTRUTURAÇÃO DA REDE HOSPITALAR CENÁRIO Média e 
Alta Complexidade

CENÁRIO ATUAL

O HU FURG DISPÕE DE IMEDIATO 45 LEITOS, ENTRETANTO NEM TODOS POSSUEM

EQUIPAMENTOS, O QUE É DESCRITO NOS QUADROS ACIMA, ONDE SE VISUALIZA A

EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (20 respiradores a serem

adquiridos pela rede EBSERH).

*sem respiradores

LEITOS UTI ADULTO UTI PEDIÁTRICA
Retaguarda

Adulto
Retaguarda
Pediátrica

TOTAL

SANTA CASA RIO GRANDE 10 -- 47 05 62

HU FURG 00 01 00 06 07

UPA JUNÇÃO -- -- -- -- --



REESTRUTURAÇÃO DA REDE HOSPITALAR CENÁRIO Média e 
Alta Complexidade

LEITOS UTI ADULTO
UTI 

PEDIÁTRICA
Retaguarda

Adulto

SEMI
INTENSIVO

Adulto

Retaguarda
Pediátrica

TOTAL

SANTA CASA RIO 

GRANDE
10 -- 47 + 40* 40* -- 97

HU FURG -- -- 30 30* 06 36

UPA JUNÇÃO 12 -- 05 -- 04 21

HOSPITAL DE 

CAMPANHA

ESGOTADAS ESTRUTURAS 

HOSPITALARES LOCAIS  

ORÇADO E DISPONÍVEL

39 -- -- 39

CENÁRIO EM ATÉ 30 DIAS ( AGUARDANDO LEITOS E EQUIPAMENTOS MS/ MPT)

Leitos Intermediários com estrutura para suporte de maior densidade tecnológica 
*Correspondem  aos leitos de Retaguarda  Adulto com estrutura física para suporte de maior densidade tecnológica



REESTRUTURAÇÃO DA REDE HOSPITALAR CENÁRIO Média e 
Alta Complexidade

LEITOS UTI ADULTO
UTI 

PEDIÁTRICA
Retaguarda

Adulto

SEMI
INTENSIVO

Adulto

Retaguarda
Pediátrica

TOTAL

SANTA CASA RIO 

GRANDE
10 -- 47 + 40 40* -- 97

HU FURG -- -- 30 30* 06 36

UPA JUNÇÃO 12 -- 05 -- 04 21

HOSPITAL DE 

CAMPANHA

ESGOTADAS ESTRUTURAS 

HOSPITALARES LOCAIS  

ORÇADO E DISPONÍVEL

39 -- -- 39

CENÁRIO EM ATÉ 60 DIAS ( AGUARDANDO LEITOS E EQUIPAMENTOS MS)

Leitos Intermediários com estrutura para suporte de maior densidade tecnológica 
*Correspondem  aos leitos de Retaguarda  Adulto com estrutura física para suporte de maior densidade tecnológica



REESTRUTURAÇÃO DA REDE HOSPITALAR CENÁRIO 
RESPIRADORES

INSTITUIÇÃO SMS/RG SANTA CASA HU FURG/Ebserh TOTAL

Quantitativo 03 36 35 74

CENÁRIO ATUAL - RESPIRADORES

INSTITUIÇÃO SMS/RG SANTA CASA HU FURG/Ebserh TOTAL

Quantitativo 22 40 35 97

PROJEÇÃO – RESPIRADORES: aquisições e envio do Ministério da Saúde



INVESTIMENTOS

ITEM Origem dos Recursos Valor

Medicamentos
Ministério Público do Trabalho/Justiça do Trabalho R$154.600,00

Município R$2.000.000,00

Testes para detecção de coronavírus

Ministério Público do Trabalho/Justiça do Trabalho R$200.000,00
Ministério Público Federal-FURG-FAURG RS837.500,00

FURG-FAHERG R$430.000,00

Equipamentos de Proteção Individual

Ministério Público do Trabalho/Justiça do Trabalho R$295.400,00

Município R$185.876,50

FURG R$214.679,00

21 Leitos, 21 monitores, 01 respirador Ministério Público do Trabalho/Justiça do Trabalho R$850.000,00

Adiantamento para Santa casa do RG 

em 23/04/2020
Município R$1.200.000,00

Sistema de Telemedicina Ministério Público Estadual/Justiça Estadual R$95.000,00

UTI Móvel Ministério Público Estadual/Justiça Estadual R$330.000,00

Total R$6.793.055,50

Recurso com destinação específica



Município

R$3.385.876,50

(R$500.000,00 provenientes da Câmara de Vereadores)

Ministério Público do 
Trabalho/Justiça do 

Trabalho

R$1.500.000,00

Ministério Público 
Federal + FURG-FAURG

R$837.500,00

Ministério Público 
Estadual

R$425.000,00

FURG-FAHERG

R$430.000,00

FURG 

(doações da 
comunidade)

R$200.000,00

União

R$932.543,00

R$ 7.710.919,50

Recursos Recebidos – TOTAL

(Custeio/Investimento)



A Campanha de Vacinação H1N1 

na modalidade drive-thru. 

AÇÕES COMPLEMENTARES

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA

67% DO MUNICÍPIO: NO BAIRRO MIGUEL

DE CASTRO MOREIRA – UNIDADE

MATERNO INFANTIL; 2ª EQUIPE NA UBSF

BERNADETH; 4ª EQUIPE NA UBSF BGV



AÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade de contenção,
orientação, monitoramento e
vacinação no Porto do Rio
Grande

AMPLIAÇÃO DO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
DO CENTRO (localizada na SMS) DE
SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 8:00H ÀS
17:00H



AÇÕES COMPLEMENTARES

Materiais Educativos



AÇÕES COMPLEMENTARES

Materiais Educativos



AÇÕES COMPLEMENTARES

Materiais Educativos



AÇÕES COMPLEMENTARES
Materiais Educativos



AÇÕES COMPLEMENTARES

Materiais Educativos



AÇÕES COMPLEMENTARES

Cuidando o Cuidador



ATIVIDADES DE OUTRAS 
SECRETARIAS E ÓRGÃOS PARCEIROS



Órgãos Parceiros

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ANVISA

Atuante no Porto do Rio Grande

de acordo com o Plano de

Contingência Nacional para

Infecção Humana pelo novo

Coronavírus – COVID-19.



Atividades de outras Secretarias parceiras
www.riogrande.rs.gov.br/corona

REDE ACOLHER
Ações Atividades 

Campanha de Donativos
Arrecadação de Alimentos, materiais de higiene e limpeza, roupas e toalhas com os locais
parceiros do Projeto.

Entrega de Cestas Básicas 
Emergenciais

Entrega para as famílias cadastradas no Cad. Único, bem como famílias e grupos em
situação de vulnerabilidade.

Operação Acolhimento

Abrigo para População em Situação de Rua no centro de Eventos;
Apoio a 2 abrigos não governamentais;
Acompanhamento de casos suspeitos serão tratados em isolamento no prédio da
ASSORAN.

Monitoramento das
Instituições de Acolhimento e 

Residenciais

Pessoas monitoradas nas instituições de acolhimento.

Disque Acolher
Atendimento às dúvidas da comunidade e esclarecimento sobre o acesso aos serviços de
Políticas Públicas e informações sobre o recebimento de donativos.





AÇÕES COMPLEMENTARES
Atividades de outras secretarias parceiras

www.riogrande.rs.gov.br/corona

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo - SMDIT





Promoção de ações 
integradas com a FURG e 

Parque Tecnológico 
Oceantec no 

desenvolvimento de 
inovação e plataformas 
digitais que auxiliem na 

saúde, economia, e 
combate à COVID-19

Cursos, 
palestras e 
oficinas via 

internet on-line 
gratuitos

Reuniões 
permanentes, via 
teleconferência, 

para 
monitoramento 

de gestão



Atividades de outras Secretarias parceiras
www.riogrande.rs.gov.br/corona

Secretaria de Município de Cidadania e Assistência Social - SMCAS

Organização dos fluxos e rotinas da Proteção Básica

(CRAS Zona Portuária, CRAS Cidade de Águeda, CRAS

Hidráulica, CRAS Lúcia Nader) e Alta Complexidade

Cestas Básicas: a SMCAS no dia 25 de abril realizou a compra de

20 mil cestas básicas para distribuição a população e 200 cestas

básicas que já haviam sido compradas para os benefícios

eventuais que começaram a ser entregues pela Defesa Civil, em

28 de abril e até hoje foram entregues 9.062 cestas.

CRAS 

conectado à 

REDE ACOLHER



Atividades de outras Secretarias parceiras
www.riogrande.rs.gov.br/corona

 Contribuição com ações emergenciais da Rede Acolher

 Levantamento de pescadores para ações pontuais de distribuição de cestas;

 Cedência de servidores para realização de chamadas telefônicas e auxílio à SMCAS.

 Instituto de Educação: Confecção de Máscaras nas comunidades pesqueiras (em

andamento)

Secretaria de Município da Pesca - SMP



Atividades de outras Secretarias parceiras
www.riogrande.rs.gov.br/corona

 Higienização da Cidade: força tarefa a fim de higienizar os pontos de aglomeração na Cidade em 
dois horários. Pareceria SMCSU, Marinha Estrutura e Secretaria de Infraestrutura. 

Secretaria de Município de Controle e Serviços Urbanos - SMCSU





Atividades de outras Secretarias parceiras
www.riogrande.rs.gov.br/corona

Secretaria de Município de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança- SMMAS

 Vistorias veiculares dos ônibus do transporte coletivo municipal foram mantidas pelas oficinas credenciadas por 
determinação da SMMAS;

 Patrulhamento diário nos locais mais propícios a aglomerações com áudio de orientação quanto à necessidade de 
isolamento social;

 Patrulhamento na Ilha dos Marinheiros com áudio;
 Patrulhamento das vias do Cassino aos finais de semana com áudio;
 Monitoramento do perímetro de isolamento das áreas hospitalares;
 Apoio a higienização das calçadas/rua da Santa Casa.



 Orientação na Hidroviária, organização de filas para embarque e
orientação das pessoas, nas filas de Shoppings e Supermercados;

 Apoio na fiscalização de estabelecimentos comerciais, orientando
com a proibição de funcionar as atividades do comércio;

 Orientação por áudio quanto a aglomerações em praças e passeios
públicos, feiras livres, na Orla da Praia Henrique Pancada e nas
Ilhas do interior da Município, nas ruas da área central da cidade,
em especial próximo as agências bancárias;

 Apoio na entrega de sacolas de alimentos da SMED, no bairro
Navegantes, vila da Quinta, comunidade das escolas Olavo Bilac e
Altamir de Lacerda;

 Orientação;
 sinalização de locais públicos de acordo com os decretos,

recolhimento de abrigos e outras sinalizações devido a
intempéries, bem como a manutenção de semáforos.

 Patrulhamentos diuturnamente próximo ao Hospital Santa Casa,
centro de referência montado no local;

 Equipe permanente no Centro de Eventos, em apoio à REDE
ACOLHER.



Atividades de outras Secretarias parceiras
www.riogrande.rs.gov.br/corona

Secretaria de Município do Cassino - SMC

Fiscalização de obras da construção civil

Distribuição e doação de cestas básicas

Pintura de Máscara do Totem do Cassino

Desligamento das luminárias das pistas de skate

Interrupção do fornecimento de 
água quente do chimarródromo



Atividades de outras Secretarias parceiras
www.riogrande.rs.gov.br/corona

 Ações socioambientais de enfrentamento ao COVID-19 a partir de recursos da fiscalização ambiental

foram já firmadas as seguintes compensações ambientais;

 Entregues brinquedos e TV para Rede Acolher;

 A Coordenadoria dos Animais está disponibilizando alimentação dos cães comunitários. As atividades dos

Veterinários foram reorganizadas para a realização de atendimentos clínicos de animais em situação de

vulnerabilidade, orientações de atendimentos clínicos, averiguações de maus-tratos animais em ação

conjunta com a PATRAM; elaboração de conteúdo informativo sobre “animais x COVID-19”

Secretaria de Município do Meio Ambiente - SMMA



Atividades de outras Secretarias parceiras
www.riogrande.rs.gov.br/corona

 Intensificada a limpeza realizada nos

ônibus, principalmente em maçanetas,

corrimões, descanso para braços e

assemelhados, bem como nos móveis,

equipamentos e ambientes da unidade

administrativa. Supressão de viagens (com

o acompanhamento da demanda sendo

realizado diariamente);

 Redução de horários das viagem do DATC

e limitação de venda de passagens para

até 50% da lotação sentada.

Departamento Autárquico de Transportes Coletivos - DATC



Atividades de outras Secretarias parceiras
www.riogrande.rs.gov.br/corona

 Manutenção do atendimento no modelo remoto

por meio de telefone no sistema “siga-me”, e-

mail, fanpage e WhatsApp.

 Fiscalização:

 A equipe tem recebido de 50 a 80 ligações ao

dia (denúncias sobre preços abusivos;

orientações jurídicas; dúvidas sobre

estabelecimentos em funcionamento no

período de isolamento; solicitação de

fiscalização em estabelecimentos; soluções

de problemas com fornecedores);

 Até o momento o PROCON/RG já atendeu

mais de 200 denúncia via WhatsApp.

Departamento Autárquico de Transportes Coletivos - DATC



RESULTADOS



Comparação entre os Municípios com Porto - 10 maiores Portos do Brasil

Brasil: 312.074 casos confirmados – 20.112 óbitos (21/05/2020)
RS: 5.473 casos confirmados – 166 óbitos (21/05/2020)

Município
Habitantes 

(IBGE,2019)

Novo Coronavírus – COVID-19

Casos 

confirmados
Óbitos

Incidência p/ 100 mil 

habitantes

Rio de Janeiro/RJ 6.718.903 18.743 2.376 278,96
Manaus/AM 2.182.763 12.317 1094 564,28
Salvador/BA 2.872.347 6.880 248 239,53
Santos/SP 433.311 2077 104 479,33
Vitória/ES 362.097 1666 68 460,10
Itajaí/SC 219.536 229 3 104,31
Paranaguá/PR 154.936 43 3 27,75

Rio Grande 211.005 16 1 7,58
Candeias/BA 87.076 118 1 135,51
São Francisco do Sul/SC 52.721 25 1 47,42

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Prefeituras Municipais (Estudo NATEC-SMS/RG – atualizado em 21/05/2020 às 11:55h).



25/04 07/05 15/05 18/05 19/05 20/05 21/05

Rio de Janeiro/RJ 54,41 137,71 167,65 174,36 200,08 216,27 278,96

Manaus/AM 68,16 270,16 444,99 476,78 488,37 506,28 564,28

Salvador/BA 28,58 95,57 149,7 183,37 185,42 185,60 239,53

Santos/SP 83,77 226,4 333,02 371,33 409,17 439,18 479,33

Vitória/ES 80,08 215,69 286,11 344,94 373,10 409,01 460,10

Itajaí/SC 21,86 55,57 77,44 82,9 87,91 93,83 104,31

Paranaguá/PR 7,74 10,33 16,14 16,14 21,94 26,46 27,75

Rio Grande 1,89 3,32 4,3 6,16 6,63 7,11 7,58
Candeias/BA 3,44 44,79 89,58 89,58 89,58 89,58 135,51

São Francisco do 
Sul/SC

5,69 17,07 28,45 34,14 37,94 41,73 47,42

Comparação entre os Municípios com Porto - 10 maiores Portos do Brasil

Evolução: Incidência/100.000 habitantes

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Prefeituras Municipais (Estudo NATEC-SMS/RG – atualizado em 21/05/2020 às 11:55h).



Comparação entre os Municípios Gaúchos com população 
entre 200 mil e 300mil habitantes

Brasil: 312.074 casos confirmados – 20.112 óbitos (21/05/2020)

RS: 5.473 casos confirmados – 166 óbitos (21/05/2020)

Município
Habitantes 

(IBGE,2019)

Novo Coronavírus – COVID-19

Casos 

confirmados
Óbitos

Incidência p/ 100 mil 

habitantes

Passo Fundo 203.275 438 34 215,47

Santa maria 282.660 141 2 49,88

Novo Hamburgo 246.748 104 2 42,15

São Leopoldo 236.835 162 1 68,40

Viamão 255.224 38 1 14,89

Gravataí 281.519 48 3 17,05

Alvorada 210.305 30 2 14,26

Rio Grande 211.005 16 1 7,58
Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Prefeituras Municipais (Estudo NATEC-SMS/RG – atualizado em 21/05/2020 às 11:55h).



25/04 15/05 18/05 19/05 20/05 21/05

Passo Fundo 28,53 151,5 157,6 157,6 176,61 215,47

Santa Maria 9,55 15,6 15,9 15,9 44,22 49,88

Novo Hamburgo 10,53 29,8 29,8 29,8 38,50 42,15

São Leopoldo 8,86 49,9 49,9 49,9 72,62 68,40

Viamão 6,66 13,1 13,1 13,1 14,11 14,89

Gravataí 5,32 11,0 11,0 11,4 13,85 17,05

Alvorada 3,8 10,2 11,1 11,1 11,41 14,26

Rio Grande 1,89 5,69 6,16 6,63 7,11 7,58

Comparação entre os Municípios Gaúchos com população 
entre 200 mil e 300mil habitantes

Evolução: Incidência/100.000 habitantes

Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Prefeituras Municipais (Estudo NATEC-SMS/RG – atualizado em 21/05/2020 às 11:55h).



PLANO DE CONTINGÊNCIA E AÇÃO 
DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE

Atualizado em 21/05/2020 às 11:55h


