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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal de Porto          

Alegre para infecção humana pelo Novo Coronavírus( COVID-19) com o objetivo de            

descrever as ações de vigilância e atenção em saúde, em todos os níveis de              

complexidade, para prevenção e enfrentamento ao COVID-19.  

Estruturado pela Secretaria Municipal de Saúde este documento encontra-se         

em conformidade com o Plano de Contingência e Ação Estadual, desenvolvido pela            

Secretaria Estadual de Saúde, e o Plano de Contingência Nacional para Infecção            

Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), elaborado pelo Ministério da Saúde.          

Ele é concebido a partir da Declaração de Emergência em Saúde Pública anunciada             

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 30 de janeiro de 2020, conforme              

casos detectados na China por doença respiratória relacionada ao agente viral           

COVID-19. 

Ressaltamos que este Plano encontra-se em constante avaliação e         

atualização, estando de acordo com os fatos e conhecimentos sobre o Novo            

Coronavírus (COVID-19) que vão surgindo ao longo do tempo. 
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2. INTRODUÇÃO 

Os primeiros casos de coronavírus humano foram identificados pela primeira          

vez em 1937. No entanto, somente em 1965 que o vírus recebeu esta nomenclatura,              

devido ao seu perfil na microscopia, semelhante a uma coroa. A maioria das             

pessoas, ao longo de suas vidas, adquirem tipagens comuns de coronavírus, sendo            

as crianças o grupo mais propenso a se infectar. As tipagens de coronavírus mais              

comuns que infectam humanos são do tipo alpha coronavírus 229E e NL63 e beta              

coronavírus OC43, HKU1.1,2 

Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento são: 

- Alpha coronavírus 229E e NL63; 

- Beta coronavírus OC43 e HKU1; 

- SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou        

SARS); 

- MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou         

MERS); 

- SARS-CoV-2: nova tipagem do agente coronavírus, chamado de Novo         

Coronavírus. 

Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu quatro pessoas             

com pneumonia, identificando que as quatro haviam trabalhado no Mercado          

Atacadista de Frutos do Mar de Huanan. O hospital relatou essa ocorrência ao             

Centro de Controle de Doenças da China (CDC-China) e os epidemiologistas de            

campo (FETP-China) realizaram a busca de demais pacientes vinculados ao          

mercado. Assim, no dia 31 de dezembro de 2019, as autoridades de saúde da              

província de Hubei notificaram a agregação de casos ao CDC da China. A partir              

desse momento uma série de ações foram adotadas, com o objetivo de nortear a              

atuação mundial na resposta à possível emergência de saúde pública.3 

No Brasil, através do Ministério da Saúde, buscou-se uma atuação          

coordenada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Adotou-se a ferramenta            

de classificação de emergência por níveis, seguindo a mesma linha utilizada           
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globalmente na preparação e resposta ao Novo Coronavírus.4 Desta forma, a           

recomendação também foi seguida pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto           

Alegre. Este plano segue um escalonamento composto por cinco níveis de resposta.            

Cada nível é baseado em questões-chave, que servem como avaliação de impacto            

do Novo Coronavírus frente ao município e a saúde pública. São consideradas            

nessa avaliação: 

- Transmissibilidade da doença, como seu modo de contaminação, eficácia,         

capacidade de sustentar o nível da comunidade e possíveis surtos; 

- Propagação geográfica do Novo Coronavírus (COVID-19), assim como a sua          

distribuição nas áreas afetadas; 

- Gravidade clínica da doença, como complicações, internações e mortes; 

- Vulnerabilidade da população, grupos-alvo com maiores taxas de incidência         

ou maior risco a complicações; 

- Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis        

tratamentos; e 

- Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas         

publicadas em revistas científicas. 

Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de             

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção          

humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e             

conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011.5 O primeiro caso no país               

foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo, de um homem com 61                 

anos e histórico de viagem para Itália, região da Lombardia.6  

A Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SES-RS), por meio              

do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), confirmou no dia 10 de março              

de 2020 o primeiro caso de infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no Rio             

Grande do Sul.7 Tratava-se de um homem, de 60 anos, residente em Campo Bom,              

que teve histórico de viagem para Milão, na Itália. No início de fevereiro, foi lançado               

o Plano de Ação e Contingência Estadual para se preparar para monitoramento,            

controle e assistência a possíveis casos no Estado.8 
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O segundo caso do Estado do Rio Grande do Sul foi confirmado no dia              

seguinte, 11 de março de 2020, através da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e da               

Secretaria Municipal de Saúde.9 Foi o primeiro caso do Novo Coronavírus           

(COVID-19) na capital gaúcha. Paciente, uma mulher, de 54 anos, que retornou de             

Bérgamo, na Itália. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, em conjunto             

com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e todas as suas secretarias, têm             

desenvolvido diversas ações para enfrentamento da epidemia do Novo Coronavírus          

(COVID-19). Além disso, essas diretrizes têm sido alinhadas com a Secretaria da            

Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e com o Ministério da Saúde. 

Datas Importantes: 

31/12/19 - Relato de casos de Pneumonia em Wuhan, China; 

30/01/20 - Organização Mundial da Saúde (OMS) declara Emergência de Saúde           

Pública de Importância Internacional; 

31/01/20 - Primeiro caso suspeito em Porto Alegre; 

31/01/20 - Criação de Equipe de Coleta Domiciliar para Casos Suspeitos; 

03/02/20 - Brasil declara Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional; 

07/02/20 - Apresentação do Plano de Contingência Municipal para Infecção          

Humana pelo Novo Coronavírus. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, em consonância com as            

demais entidades globais de saúde, destaca que, até o momento, fatos e            

conhecimentos sobre o Novo Coronavírus (COVID-19) disponíveis são limitados. As          

evidências epidemiológicas e clínicas ainda estão sendo descritas, sendo avaliadas          

e revistas periodicamente, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento          

científico e situação em evolução, para garantir que o nível de resposta            

correspondente seja adotado. 
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2.1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

Ressaltamos que as estratégias se modificam de acordo com o maior conhecimento            

da doença. Sendo assim, buscamos atualizá-las de acordo com a literatura           

científica, em consonância com as demais entidades em saúde. 

a) Notificação e coleta de exame  

Os casos que preenchem os critérios abaixo devem ser OBRIGATORIAMENTE          
NOTIFICADOS, conforme critérios abaixo e detalhamento a seguir: 

- Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com internação hospitalar ou         

óbitos por SRAG;  

- Profissionais de saúde e segurança com síndrome gripal;  

- Residentes de ILPIs com febre OU tosse ou outro sintoma respiratório -            

conforme detalhamento abaixo;  

- Pessoas com mais de 02 anos de idade com síndrome gripal; 

- Ocorrência de 2 ou mais casos confirmados de COVID-19 (por RT-PCR) em            

profissionais de saúde em atuação no mesmo setor em menos de 14 dias. 

I) Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

A notificação de SRAG deve ser realizada em paciente já em internação ou             

observação (tempo mínimo de 24 horas) em Pronto-Atendimento ou Hospital, ou por            

óbitos por SRAG. Todos os pacientes com SRAG devem realizar o exame para             

COVID-19.  

Na assistência de um caso que preencha os critérios de SRAG, os            

profissionais de saúde devem notificar imediatamente (no momento do atendimento          

do paciente) no sistema SIVEP-GRIPE     

(https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?1). Na impossibilidade de uso     

do SIVEP-GRIPE, ou quando for necessário apoio técnico na definição do caso, os             

profissionais de saúde devem ligar imediatamente para os telefones da Equipe de            

Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde.  

- 3289-2471 ou 3289-2472 (no horário de expediente) ou  
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- Telefone de plantão (à noite, finais de semana e feriados).  

A partir da qualidade da informação registrada diretamente no SIVEP-GRIPE          

e/ou da definição de caso junto à vigilância epidemiológica, será estabelecida a            

coleta imediata de swab naso/orofaríngeo e fluxos para diagnóstico laboratorial.  

II) Pessoas com mais de 02 anos com síndrome gripal, incluindo profissionais            
de saúde e profissionais da segurança pública - em ambiente ambulatorial  

Pessoas com mais de dois anos de idade, incluindo profissionais de saúde e             

da segurança pública que consultam com sintomas de síndrome gripal devem ser            

notificados no sistema GERCON (https://gercon.procempa.com.br/gerconweb),     

independente do local de atendimento, desde que em ambiente ambulatorial          

(Unidades de Saúde, consultórios privados, tendas e portas de emergência para           

atendimento de pacientes sem indicação de internação).  

A partir da data de início dos sintomas será gerada automaticamente pelo            

sistema GERCON a solicitação de exames diagnósticos, desde que o paciente           

preencha critérios os estabelecidos. 

Para pacientes atendidos com menos de sete dias de sintomas será gerada            

solicitação de exame de RT-PCR (coleta de material com swab), que será realizada             

em 9 pontos de coleta do Município, incluindo as tendas (localizadas junto aos             

Pronto Atendimentos) e outros locais conforme descrito no cupom de solicitação.  

Para pacientes atendidos com mais de sete dias de sintomas será gerada            

solicitação de exame de teste rápido, o qual deverá ser realizado a partir de 14 dias                

do início dos sintomas, estando o paciente há mais de 72 horas sem febre. Estes               

testes serão realizados em 20 pontos de coleta distribuídos na cidade. 

RT-PCR PARA DETECÇÃO DE 
SARS-COV-2 

TESTE RÁPIDO POR ANTICORPO 
(IgM e IgG) 

Realizar entre 2º e o 6º dia de sintomas Realizar a partir do 14° dia do início dos 
sintomas e estando há mais de 72 

horas sem febre 

Não serão aceitas solicitações de exames não vinculadas a uma notificação.  
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Como realizar uma notificação?  

Deve ser acessado o sistema GERCON com as mesmas credenciais já           

utilizadas para a solicitação de consultas e exames - deve ser acessada a função              

"Notificação COVID-19> Nova Notificação COVID-19" no menu do sistema (canto          

superior direito).  

Para os profissionais que não têm as credenciais de acesso ao sistema            

GERCON, o acesso deverá ser realizado pelo Usuário covid19 e senha covid19. Em             

caso de necessidade de notificação , entrar em contato com o setor de Controle de               

Infecção do Serviço ou com a Vigilância em Saúde do município (3289-2471 ou             

3289-2472 no horário de expediente; ou pelo telefone do plantão à noite, finais de              

semana e feriados). 

IMPORTANTE: O CPF do profissional notificante deve estar cadastrado no          

CNES de algum estabelecimento de saúde. Esta notificação será enviada          

automaticamente para a Vigilância em Saúde de Porto Alegre. Se necessário, é            

possível imprimir ou salvar o arquivo em PDF gerado pelo sistema.  

Em caso de dúvida, acionar a Vigilância em Saúde pelos telefones acima ou a              

Atenção Primária pelo WhatsApp (51) 99388-0881, de segunda a sexta-feira, das 8h            

às 18h. 

III) Pacientes moradores em ILPI  

As Instituições de Longa Permanência são locais de risco para a           

disseminação do SARS-CoV-2 e os idosos população de especial vulnerabilidade à           

infecção causada pelo vírus. Assim, a SMS implementou protocolo de notificação e            

consequente testagem para pacientes com suspeita de COVID-19 em residentes de           

ILPIs, visando o melhor manejo dessa vulnerabilidade.  

Protocolo: Em caso de atendimento de profissional residente em ILPI,          

verificar a presença de tosse OU febre e realizar a notificação no sistema GERCON.              

Além disso, foi criada Central de Monitoramento dos pacientes de risco, vinculada à             

Diretoria Geral de Atenção Primária e acessível via WhatsApp (51) 98902-7789.  
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Os residentes em ILPIs serão colocados em isolamento a partir da presença            

de sintomas, testados em fluxo definido pela central, com conduta posterior           

dependente do resultado de exames. O PROCEDIMENTO OPERACIONAL        

PADRÃO (POP) PARA AS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE         

IDOSOS (ILPI) RELACIONADO À COVID-19, publicado no site da Secretaria          

Municipal de Saúde em 23/04/2020, dispõe das orientações adicionais. 

b) Fornecimento de Atestado Médico 

A conduta diante das pessoas com SG será isolamento do paciente e            

emissão de atestado médico pelo período de 14 dias do início dos sintomas.             

Profissionais de saúde deverão receber atestado médico por período de 7 dias do             

início dos sintomas. Caso o exame for positivo, deverá ser fornecido novo atestado             

para completar o período de 14 dias do início dos sintomas. Esse atestado de              

preferência deve ser realizado por meio eletrônico para evitar circulação. Está           

disponível ferramenta no site do CREMERS.  

Deve ser recomendado incisivamente o isolamento dos contatos domiciliares         

assintomáticos das pessoas com SG ou com SRAG, por período de 14 dias. A              

emissão de atestado médico para os contatos familiares fica a critério médico.            

Entretanto, contatos domiciliares que também são profissionais de saúde e que           

prestam assistência em serviços de saúde não devem ser afastados de rotina,            

visto sua importância para atendimento das pessoas, exceto nas condições de           

apresentação de atestado médico que justifique o afastamento. 

c) Monitoramento de EPIs 

Desde o final de março, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto             

Alegre iniciou o monitoramento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em           

todas as instituições de saúde de Porto Alegre. O boletim passará a ser divulgado              

semanalmente na página da Prefeitura - Seção Coronavírus -         

https://prefeitura.poa.br/coronavirus.  
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Esse monitoramento visa traçar estratégias para evitar o desabastecimento         

desses itens na assistência à saúde, entre elas a revisão de pedidos de compra,              

orientação sobre uso racional dos EPIs, reorientação sobre o uso de determinado            

item conforme o risco de desabastecimento, que vai de alto risco (item com             

potencial risco de desabamento para as próximas duas semanas) a baixo risco            

(item com possibilidade remota de desabastecimento para as próximas duas          

semanas). 

d) Investigação de surtos 

Locais com 2 ou mais casos de profissionais de saúde com COVID-19 em um              

mesmo setor e em tempo inferior a 14 dias devem notificar imediatamente a             

Vigilância em Saúde para que sejam orientadas as medidas devidas.  
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2.2 SÍNTESE DE CONCEITOS E CONDUTAS 

Quadro Clínico Conduta 

Paciente com febre OU sintomas 
respiratórios (dor de garganta, 
congestão nasal ou desconforto 
respiratório), qualquer idade ou 
categoria profissional 

- Orientação de sinais de alerta e de 
reavaliação 

- Se possível, orientar o isolamento 
domiciliar do paciente, dos contactantes 
domiciliares e cuidados de higiene.  

- Registro no e-SUS - CIDs sugeridos: 
NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO 
COMUM] - CID J00 e INFECÇÃO AGUDA 
DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES NÃO 
ESPECIFICADA - J069 

Paciente com febre OU sintomas 
respiratórios residente em ILPI 

- Notificação do paciente no GERCON se 
profissional enfermeiro / médico 
assistente de paciente residente em ILPI  

- Acionamento da Central de Monitoramento 
de casos suspeitos em ILPI - whatsapp 
(51) 98902-7789.  

Pacientes com mais de 02 anos 
com síndrome gripal sem sinais 
de alerta (atendimento 
ambulatorial / sem necessidade 
de internação)  

- Notificação do paciente no Gercon  
- Atestado para 14 dias  
- Orientar o isolamento domiciliar do 

paciente, dos contactantes domiciliares e 
cuidados de higiene  

- Registro no e-SUS ou SIHO com CID 
B34.9 

Profissional de Saúde com 
síndrome gripal sem sinais de 
alerta 

- Notificação no GERCON  
- Atestado para 7 dias  
- Orientar o isolamento domiciliar do 

paciente, dos contactantes domiciliares e 
cuidados de higiene  

- Registro no e-SUS ou SIHO com CID 
B34.9 

Paciente com síndrome gripal 
com sinais e sintomas de 
gravidade 

- Referenciamento e/ou Atendimento em 
Pronto Atendimento, UPA ou acionamento 
do SAMU conforme a gravidade  

- Notificação de pacientes internados e que 
atendam critérios de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) - pelo 
SIVEP-GRIPE ou por telefone com a 
Vigilância em Saúde.  

- Orientar o isolamento domiciliar e cuidados 
de higiene dos contactantes domiciliares.  
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PACIENTE SEM CRITÉRIOS DE SÍNDROME GRIPAL: Em caso de paciente sem           

critério de síndrome gripal e com contato com caso confirmado o paciente deve             

ser notificado no GERCON, com a informação de contato com paciente positivo            

(incluindo nome deste) no campo “Contatantes e outras observações         

pertinentes”. Se o caso for considerado suspeito, será alterado o status pela DGVS             

e emitida solicitação de exames, com posterior contato com o paciente. 

SÍNDROME GRIPAL: Febre maior ou igual a 37,8°C (mesmo referida) E tosse (ou)             

dificuldade respiratória ou dor de garganta.  

- EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro          

diagnóstico específico. 

- EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também          

critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental,        

sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.  

ATESTADO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE: O afastamento dos profissionais         

de saúde deve ser realizado por 7 dias desde o início dos sintomas. Se o resultado                

do exame for positivo, o profissional de saúde receberá novo atestado por meio             

eletrônico para completar 14 dias de afastamento do início dos sintomas.  

SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE: Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente,            

sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória avaliada de           

acordo com a idade, piora nas condições clínicas de doenças de base, hipotensão,             

insuficiência respiratória aguda. Em crianças, além dos itens anteriores, observar os           

batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

- Prevenir e controlar a alta transmissão da Infecção Humana pelo Novo           

Coronavírus (COVID-19); 

- Evitar a sobrecarga dos serviços de saúde; 

- Evitar a ocorrência de óbitos por Infecção Humana pelo Novo Coronavírus           

(COVID-19), notadamente aqueles causados por desassistência. 

Objetivos Específicos 

- Organizar as ações de prevenção e controle da Infecção Humana pelo Novo            

Coronavírus (COVID-19); 

- Garantir notificação e investigação de casos suspeitos; 

- Monitorar e avaliar a situação epidemiológica de casos notificados e óbitos           

para orientar a tomada de decisão; 

- Monitorar e avaliar a utilização da rede de atenção para orientar a tomada de              

decisão; 

- Organizar os serviços de saúde da capital de forma a atender a toda a              

demanda de saúde de sua população, decorrente ou não da pandemia; 

- Organizar as ações de coleta e envio aos laboratórios de referência de            

amostras clínicas de suspeitos para diagnóstico e/ou isolamento viral; 

- Garantir a divulgação correta e ética de informações e análises          

epidemiológicas; 

- Apoiar os processos de coordenação e execução das atividades de educação           

em saúde e mobilização social; 

- Adotar medidas preventivas para profissionais de saúde, com o devido          

fornecimento e indicação de uso de Equipamentos de Proteção Individuais          

(EPIs); 

- Promover e garantir a assistência adequada ao paciente em todos os níveis            

de atenção à saúde, garantindo acesso, diagnóstico e manejo clínico; 
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- Fortalecer a articulação das diferentes áreas e serviços, visando à          

integralidade das ações para enfrentamento da Infecção Humana pelo Novo          

Coronavírus (COVID-19); 

- Reforçar ações de articulação intersetorial em todas as esferas de gestão. 

4. ESTRUTURA DE COMANDO 

Este plano baseia-se em critérios de escalonamento para nortear os níveis de             

resposta. Cada nível sendo avaliado pela evolução de transmissão da Infecção           

Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no município e do impacto na saúde            

pública. 

Critérios de Escalonamento Municipal: 

0 - Nenhum caso confirmado; 

I - Primeiro caso confirmado de VIAJANTE; 

II - Primeiro caso confirmado de TRANSMISSÃO LOCAL; 

III - Transmissão sustentada; 

IV - Limite de capacidade instalada. 

4.1 ORGANIZAÇÃO DE RESPOSTA 

0 - Nenhum caso confirmado  

- Alerta aos casos suspeitos; 

- Notificação imediata e garantia de acesso prioritário. 

- Coleta de exames em todos os casos suspeitos, conforme fluxo; 

- Coleta domiciliar para casos ambulatoriais. 

- Divulgação de materiais de apoio e capacitação da rede; 

- Garantia de estoques de insumos e equipamentos; 

- Afastamento de 14 dias para todos os casos suspeitos; 

- Comunicação diária de casos suspeitos, com boletins semanais. 
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I - Primeiro caso confirmado de VIAJANTE  

- Busca ativa aos contactantes; 

- Se indicada, internação em hospital de retaguarda conforme protocolo; 

- Intensificar ações de comunicação, notadamente de etiqueta respiratória. 

II - Primeiro caso confirmado de TRANSMISSÃO LOCAL  

- Diversão de fluxo (fast-track) para atendimento de síndromes gripais; 

- Pronto Atendimentos e Unidades Básicas de Saúde de maior porte; 

- Priorização de idosos; 

- Hospital de Pronto Socorro e Hospital Cristo Redentor exclusivo para          

atendimento de trauma; 

- Suspensão de eletivas nos hospitais. 

- Intensificação das ações intersetoriais; 

- Reuniões com todos os setores da economia. 

- Emissão de boletins diários; 

- Adoção de medidas restritivas, conforme protocolo municipal de        

enfrentamento ao COVID-19. 

III - Transmissão sustentada  

Definição: 25 casos hospitalares, mais de 100 casos ambulatoriais OU capacidade           

das emergências acima de 2 desvios-padrão. 

- Estabelecimento de 6 tendas, em pontos descentralizados, para atendimento         

específico de pessoas com síndrome gripal: 

- Pronto Atendimento Bom Jesus; 

- Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro; 

- Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul; 

- Centro de Triagem - Hospital Nossa Senhora da Conceição; 

- Hospital Vila Nova; 

- Hospital da Restinga e Extremo Sul. 

- Reorganização da Rede Hospitalar; 
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- Intensificação do monitoramento; 

- Intensificação das medidas de distanciamento social. 

IV - Limite de capacidade instalada 

- Contingência hospitalar; 

- Contratação de leitos; 

- Medidas extraordinárias a serem consideradas: 

- Cancelamento de procedimentos eletivos; 

- Hospitais de campanha. 

4.2 REDE HOSPITALAR 

A cidade de Porto Alegre, em um panorama atual, conta com           

aproximadamente 7.500 leitos hospitalares, sendo 4.700 leitos destinados ao SUS.          

Nos hospitais públicos e privados da capital, cerca de 684 leitos estão em Unidades              

de Terapia Intensiva (UTI) adulto. A experiência internacional nos mostra que em            

uma crise pelo Novo Coronavírus (COVID-19) a média de leitos de UTI para cada 10               

mil habitantes é de 2,4 leitos. A média aplicada para o município de Porto Alegre é                

de 360 leitos de UTI. O monitoramento da situação das Emergências e das UTIs dos               

Hospitais de Porto Alegre podem ser observadas através dos endereços eletrônicos. 

4.2.1 PLANO DE ESCALONAMENTO DE LEITOS 

0 - Medidas indiretas; 

I - Leitos já existentes; 

II - Suspensão de eletivas; 

III - Leitos futuros; 

IV - Medidas avançadas; 

V - Medidas extremas. 
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0 - Medidas indiretas 

- Hospital de Pronto Socorro, Hospital Cristo Redentor, Hospital Nossa Senhora          

da Conceição e Hospital de Clínicas de Porto Alegre NÃO são locais de             

atendimentos de síndromes gripais; 

- Instituto de Cardiologia (IC-FUC) recebe proporcionalmente mais casos        

cardiológicos agudos (e menos para Hospital de Clínicas de Porto Alegre e            

Hospital Nossa Senhora da Conceição); 

- Emergência do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio           

Grande do Sul (PUCRS) torna-se referenciada para o atendimento dos casos           

de alta complexidade oriundos da Central de Leitos e SAMU auxiliando dessa            

forma a reduzir o afluxo desses casos para o Hospital de Clínicas de Porto              

Alegre e Hospital Nossa Senhora da Conceição. 

I - Leitos já existentes: 

- Quadro de leitos por hospital: 

Fonte: Formulário Monitoramento Coronavírus POA Hospitais / Acesso em: 09/06/2020  

18 



II - Suspensão de eletivas (estimativas): 

- Hospital Nossa Senhora da Conceição: 83 leitos de enfermaria; 

- Hospital de Clínicas de Porto Alegre: 59 leitos de enfermaria; 

- Hospital Vila Nova: 123 leitos de enfermaria; 

- Hospital da Restinga e Extremo Sul: 28 leitos de enfermaria. 

III - Leitos futuros (entregas em curso): 

- Hospital de Clínicas de Porto Alegre: 105 leitos de UTI (46 já disponíveis); 

- Hospital Vila Nova: 20 leitos de UTI; 66 leitos novos de enfermaria já             

disponíveis; 

- Hospital Cristo Redentor: 18 leitos de UTI (já disponíveis); 

- Hospital Independência: 60 leitos de enfermaria; Entrega na segunda         

quinzena de junho. 

IV - Medidas avançadas 

- Pavilhão Pereira Filho - Santa Casa de Misericórdia: 80 leitos de UTI, 29             

leitos de enfermaria; 

- Hospital de Clínicas de Porto Alegre: 50 leitos de enfermaria; 

- Hospital São Lucas da PUCRS: 15 leitos de UTI; 75 leitos de enfermaria. 

V - Medidas extremas 

- Hospital Nossa Senhora da Conceição (sala vermelha e laranja): 20 leitos           

de UTI; 

- Hospital de Clínicas de Porto Alegre (SR): 15 leitos de UTI; 

- Hospital Nossa Senhora da Conceição (SR intermediária): 20 leitos de          

UTI; 

- Hospital de Pronto Socorro (UTI dedicada): 10 leitos de UTI; 

- Pavilhão São José - Santa Casa de Misericórdia: 53 leitos de UTI; 33 leitos              

de enfermaria; 

- Hospital São Lucas da PUCRS (SR): 10 leitos de UTI; 

- Hospital da Restinga e Extremo Sul (maternidade): 17 leitos de enfermaria; 
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- Hospital da Restinga e Extremo Sul (endoscopia): 6 leitos de UTI. 

4.3 MEDIDAS ADICIONAIS 

Serviços de Saúde 

- Hotsite para serviços de saúde; 

- Lançamento do chamada para o Start Health Startup vs COVID pela           

Secretaria de Inovação da PMPA e Pacto Alegre; 

- Monitoramento de pacientes crônicos por telefone para prevenção de         

reinternação. Parceria entre HCPA, Telessaúde-UFRGS-RS e SMS POA; 

- Operação do robô disponível em covid.zenvia.com, desenvolvido com seis         

perguntas para a triagem de pessoas com possíveis sintomas de coronavírus           

antes de irem a um posto de atendimento; 

- Parceria com Empresa 99 Aplicativo de Transporte. Vouchers são usados          

para transporte de profissionais de unidades de saúde para vacinação de           

idosos em casa, e para entrega de medicamentos; 

- Estudo de epidemiologia da COVID-19 da Universidade Federal de Pelotas          

em Porto Alegre e outras oito cidades gaúchas; 

- Nota Técnica 05/2020 SMS - Regulamenta e define os critérios para a            

dispensação/entrega nos Serviços de Saúde do município de Porto Alegre de           

receitas emitidas e declaração de indicação de uso por via digital durante o             

período de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus; 

- Nota Técnica SMS Porto Alegre sobre uso de máscaras para prevenção da            

infecção pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) para população em geral.         

Disponível em prefeitura.poa.br/coronavirus. 

- Ampliação da cobertura da Atenção Primária à Saúde: 

- 8 unidades funcionando até 22h; 

- 18 unidades 60h/semanais. 
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- Operação Inverno: 

- Contratação temporária de profissionais: 

- 16 enfermeiros, 50 técnicos de enfermagem, 17 auxiliares de         

farmácia, 6 farmacêuticos; 

- Ampliação do contrato de médicos. 

- Ampliação da capacidade de atendimentos: 

- Unidades de Saúde, Pronto Atendimentos, Farmácias e Hospital        

Materno Infantil Presidente Vargas. 

- Vacinação segura contra Influenza. 

- Em casa para idosos acima de 80 anos; 

- Drive Thru; 

- Farmácias privadas. 

Vigilância em Saúde 

- Criação de Formulário Eletrônico para Notificações de casos suspeitos no          

Gercon; 

- Criação da Central de Monitoramento de pacientes suspeitos de COVID-19          

em ILPI e instituição de notificação e testagem de idosos moradores em            

Instituições de Longa Permanência para Idosos; 

- Notificação Coletiva a Instituições de Longa Permanência para Idosos         

(ILPI), Residenciais Terapêuticos e Comunidades Terapêuticas sobre       

medidas de prevenção e controle à disseminação do vírus SARS -           

COV2, pela Equipe de Vigilância da SMS-Porto Alegre. 

- Ofícios nº 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, Diretoria Geral de Vigilância          

em Saúde (DGVS/SMS), que orientam comércios de alimentos em relação a           

medidas gerais de prevenção ao novo Coronavírus, incluindo lotação máxima,          

distanciamento de clientes, quantidade de funcionários para atendimento; 

- Acordo de Cooperação Técnica entre Prefeitura de Porto Alegre e Associação           

Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR), para monitoramento do         

índice de isolamento social. Acordo inclui operadoras Claro, TIM, Oi e Vivo; 

- Prorrogação em caráter provisório de todos os alvarás sanitários emitidos          

pela Diretoria Geral de Vigilância em Saúde de Porto Alegre; 
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- Doação à Prefeitura de Porto Alegre, por In Loco Tecnologia da Informação,            

para acesso gratuito ao Dashboard dos Índices de Isolamento Sociais das           

maiores cidades brasileiras. 

Gestão Municipal 

- Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus; 

- Plano de Ação de Órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta para            

enfrentamento da Covid-19; 

- Decreto de estado de Calamidade Pública; 

- Promulgar Decretos que definam os dispositivos legais para realização de          

ações necessárias à execução deste Plano; 

- Criação de Escritório de Fiscalização. 

Administrativo-Financeiro 

- Levantamento de equipamentos avariados e possibilidade de reparação; 

- Designação de equipamentos sem uso do antigo Hospital Parque Belém para           

ampliação de nova área de atendimento para casos COVID-19 no Grupo           

Hospitalar Conceição(GHC); 

- Compra e recebimento de equipamentos: 

- Equipamentos de Proteção Individual para os serviços e para         

isolamento dos pacientes; 

- Ventiladores e monitores. 

- Organização de estrutura administrativa para recebimento e distribuição de         

doações. 

Comunicação 

- Ações de comunicação em televisão, jornais e redes sociais; 

- Disponibilidade e atualização de dashboards informativos e de boletins         

epidemiológicos. 
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Monitoramento de Casos 

- Monitoramento e avaliação de atendimentos por condições respiratórias nos         

Pronto Atendimentos e na Atenção Primária à Saúde; 

- Monitoramento de internações hospitalares e em UTIs; 

- Monitoramento  de Mobilidade Urbana; 

- Disponibilidade de mapa com o número absoluto de casos da doença em            

cada território; 

- Avaliação epidemiológica contínua incluindo comparativo com demais       

capitais, e cidades do território brasileiro ou não que respondam às           

necessidades do município. 

4.4 BOLETINS, ORIENTAÇÕES E PROTOCOLOS 

● Informações para Profissionais da Atenção Primária à Saúde 
● Portaria nº 258/2020 sobre o prazo de validade das prescrições na Atenção            

Primária à Saúde de Porto Alegre  

● Orientação para o atendimento Odontológico  

● Orientações para os Serviços de Saúde Mental  

● Procedimento Operacional Padrão (POP) para as Instituições De Longa         

Permanência De Idosos (ILPI)  

● Nota Técnica sobre o uso de máscaras 

● Boletim Informativo Diário com dados do Novo Coronavírus em Porto Alegre  

● Mapa com distribuição dos casos de COVID-19 em Porto Alegre 

● Dashboard das Emergências em Porto Alegre 

● Dashboard das UTIs em Porto Alegre 

● Acesso a Orientações do Novo Coronavírus em Porto Alegre  

● Acesso a Orientações do Novo Coronavírus no Estado 

● Acesso a Orientações do Novo Coronavírus no Brasil 
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