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Higienização de pontos de 
aglomeração - pareceria
Prefeitura e  Marinha do Brasil



Portal para e-commerce 
uma parceria Prefeitura e FURG



TeleCovid Rio Grande
(Triagem e Teleorientação) 

em funcionamento desde 27/04/2020 
(PMRG, C3, Famed, FEnf/FURG)



Secretaria de Saúde faz doação de 1.100 máscaras de 
proteção facial (face shield) para os profissionais da 
Santa Casa e HU-FURG (09/05/2020)



2,5 mil unidades de álcool 
em gel entregues para 
famílias de pescadores em 
uma parceria entre a 
Prefeitura e FURG 
(27/05/2020)



Secretaria da Pesca entrega
600 unidades de álcool gel 
para UBS da Barra 
(10/06/2020)



Centro de Triagem e Testagem
para Covid-19 entra em operação
na UPA da Junção (14/05/2020)



Núcleo de Saúde mental 
passa a fornecer consultas 
também por vídeo 
chamada (15/05/2020)



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. (21/05/2020)



Adoção de 
medidas de 
prevenção na 
UBS Prisional



Campanha 
de Vacinação 

H1N1 nas 
Unidades de 
Saúde e na 
modalidade 
drive-thru



Realização de Testes Rápidos
em todas as UBSFs do
interior (Quintinha, Povo
Novo, Domingos Petroline,
Taim, Torotama e Ilha dos
Marinheiros); Unidades-
sentinela (Parque Marinha,
São Miguel 1, Helena Small,
Rita Lobato e UPA Junção).



Testes Rápidos e RT-PCR realizados em
domicílio para os pacientes que não podem
se deslocar, bem como em locais onde há
apresentação de pessoas sintomáticas e/ou
casos positivos: ILPIs, empresas, asilo, 
embarcações e Instituições de abrigamento 
de crianças e adolescentes.

MAIS de 4.000 testes já 
realizados pelos  Serviços 
da Secretaria de Saúde



Prefeitura adota 
aplicativo para monitorar 
distanciamento social em 
Rio Grande – sistema In 
Loco (02/06/2020)



Implantação do modelo de distanciamento social específico 
para Rio Grande – “Modelo Papareia de Distanciamento 

Social Controlado” (parceria FURG e Prefeitura) 



Desafio Rio Grande, um mecanismo de 
acompanhamento do distanciamento 
social, feito a partir de dados coletados 
através de aplicativos dos 
smartphones. Por meio do sistema, é 
possível acompanhar o percentual de 
pessoas em nossa cidade que tem se 
mantido em distanciamento.



Laboratório de Apoio Diagnóstico em Infectologia – HU-FURG/Ebserh 
(09/06/2020)



Fiscalização atua para o cumprimento das regras de
distanciamento em Rio Grande e veiculação de
mensagens via carros de som, sobre necessidade de
distanciamento social, uso de máscara e cuidados com
lavagem de mãos



Bloqueio das orlas 
tenta reduzir 
aglomerações e 
propagação da 
COVID-19



Rio Grande é 
referência 
no auxílio aos 
povos indígenas 
durante a 
pandemia



02 UTIs móveis adquiridas pelo 
Município através de recursos 
doados pelo Ministério Público 
Estadual (MPE) do Rio Grande 
do Sul (16/06/2020)



Reforço nos serviços de Saúde na Vila da Barra
(17/06/2020) – a UBSF Barra passa a funcionar,
ininterruptamente, das 8h às 22h, com atendimento de
Enfermagem e clínico geral, durante o dia, e atendimento
pediátrico e sintomáticos respiratórios adulto e infantil
instalação de Tenda de Triagem



Implantação de 
protocolos do 
setor pesqueiro
rio-grandinho
(22/06/2020)



Prefeitura e Anhanguera 
lançam serviço de escuta 
psicológica para os 
trabalhadores em 
educação da Rede 
Municipal de Ensino



Ampliação da cobertura de 
Estratégia Saúde da Família de 60% 
para 80%: Bairro Miguel de Castro 
Moreira (UBS MATERNO INFANTIL); 
2ª Equipe na UBSF Bernadeth; 4ª 
Equipe na UBSF BGV; ESF no Cassino



AMPLIAÇÃO DO 
HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 
DAS FARMÁCIAS 
MUNICIPAIS

• FAMEP CENTRAL: SEG À SEX – 8H ÀS 17H

• FARMÁCIA CASSINO e PARQUE MARINHA:

TODOS OS DIAS – 8H ÀS 14H



Rio Grande é o primeiro
Município a adquirir
medicamentos no 
Uruguai para abastecer
UTIs COVID-19



Visitas técnicas e 
monitoramento em
Instituições de Longa 
Permanência de Idosos
(ILPIs) – equipe ESF e 
Equipe Multiprofissional



Implantação de Centros
de Orientação e 
Monitoramento à 
COVID-19 na Rodoviária
e Hidroviária



MAIS uma ambulância para 
o SAMU 192 (15/07/2020) -
ambulância repassada pela 
Secretaria do Estado da 
Saúde, a pedido da 
Prefeitura do Rio Grande, 
por meio da SMS.



Nova UBS 24h do 
Cassino (19/07/2020): 
Unidade Básica 24h Dr. 
Cesar Chiaffitelli



● Habilitação de 10 leitos de UTI COVID no 
Hospital Santa Casa (18/05/2020);
● Aquisição de 20 ventiladores pulmonares
no HU-FURG/Ebserh (julho/2020);
● 10 novos leitos da nova Enfermaria COVID-
19 no HU-FURG/Ebserh (21/07/2020)



Implantação de barreiras
sanitárias no território do 
Município: a Unidade Móvel
Itinerante está realizando uma
barreira sanitária educativa sobre
a COVID-19, fazendo a aferição
de temperatura e também
prestando orientações a respeito
do novo coronavírus. 
(julho/2020)



Mais de 100 profissionais
contratados emergencialmente
para atuarem na Secretaria de
Município da Saúde no
combate à COVID-19



Próximos passos

• Ampliação dos locais de 
testagem para COVID-19

• Adesão ao Programa Testar 
Brasil do Governo Federal

• Monitoramento domiciliar de 
pacientes em isolamento

• Ampliação das ações de 
educação em saúde



Próximos passos

• MAIS 10 leitos semi-intensivos (tipo UTI) 
COVID (agosto/2020) no Hospital Santa 
Casa

• MAIS 10 novos leitos da nova Enfermaria
COVID-19 no HU-FURG/Ebserh

• MAIS 11 leitos de observação, sendo 08 
na UPA Junção e 03 na UBS 24h Dr. 
Cesar Chiaffitelli

• Ampliação das barreiras sanitárias no 
território do Município

• Abertura de Farmácia Municipal na Vila 
da Quinta, aberta TODOS OS DIAS – 8h às
14h (a partir de 27/07/2020)



Rio Grande 
no combate à 
COVID-19
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