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Introdução

Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal do município de
Capão da Canoa, que está em consonância com o Plano de Contingência Estadual e
Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, definindo as ações a serem
tomadas em cada eixo conforme o avanço da epidemia. Toda medida deve ser avaliada,
proporcional e considerando os riscos.
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da
epidemia do Coronavírus. Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria
MS n° 188. A Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo de gestão coordenada
da resposta à emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria
de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COE- nCoV.
Em 19 de março de 2020, o governador do Estado do Rio Grande do Sul
decretou situação de calamidade pública, instituindo medidas de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID 19 e dando outras providências. Nesta
mesma data, o município de Capão da Canoa declarou situação de calamidade pública,
através do Decreto 083 que dispôs sobre medidas de enfrentamento da emergência de
saúde internacional decorrente do Coronavírus.

FIGURA 1 -Países, territórios e áreas com casos confirmados do COVID-19. OMS, 19
de março de 2020

Fonte: Organização Mundial da Saúde

Cenário Epidemiológico no Brasil
No dia 19/03, o Ministério da Saúde atualizou a situação dos casos de
COVID-19 no Brasil: 621 confirmados, sendo 6 óbitos entre eles. Os casos confirmados
foram identificados no Rio Grande do Sul (descrição abaixo) e nos estados do Acre (3
casos), Amapá (3), Pará (1), Tocantins (1), Alagoas (4), Bahia (30), Ceará (20), Paraíba
(1), Pernambuco (28), Rio Grande do Norte (1), Sergipe (6), Espírito Santo (11), Minas
Gerais (29), Rio de Janeiro (65 casos e 2 óbitos), São Paulo (286 casos e 4 óbitos),
Distrito Federal (42), Goiás (12), Mato Grosso do Sul (7), Paraná (23) e Santa Catarina
(20). O Brasil registrou o primeiro caso confirmado da infecção pelo COVID-19 em
17/03. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 61 anos, residente no estado de São
Paulo, histórico de viagem recente para Itália, apresentou febre, tosse, dor de garganta e
coriza.

Cenário Epidemiológico no Rio Grande do Sul
No Rio Grande do Sul, até 19/03, foram notificados 1214 casos suspeitos. Após
a confirmação do primeiro caso no RS (10/03), observou-se um aumento considerável no
número de notificações. Entre os notificados, 31 foram confirmados, 370 descartados e
208 seguem em investigação para COVID-19. Todos os casos descartados foram
negativos para o SARS-CoV-2. Estão em análise para classificação 605 notificações.
Desde o dia 09/03, os dados dos casos excluídos não foram mais apresentados.
No município de Capão da Canoa, até o dia 20/03, foram notificados 16 casos
suspeitos, sendo 7 descartados e 9 permanecendo em investigação.

Infecção por COVID-19 ou Novo Coronavírus

É uma doença causada pela nova cepa de coronavírus identificada no ano de
2019, que leva o nome de SARS-CoV-2. Pertence à família de vírus de mesmo nome
(Coronavírus), causadora de infecções respiratórias. A origem do nome advém do
formato do microrganismo quando observado ao microscópio que, em razão de seu
envelope lipoproteico, lembra uma coroa. Na doença pelo Novo Coronavírus, diversos
aspectos ainda não estão esclarecidos completamente. Não há vacina ou medicamento
específico disponível, sendo o tratamento de suporte.

Transmissibilidade
A transmissão do Novo Coronavírus pode ocorrer de pessoa para pessoa, de
forma continuada. O contágio provavelmente ocorre por gotículas de secreções
contaminadas, como saliva, espirro, tosse, catarro. Pode ocorrer por contato pessoal,
como toque ou aperto de mão, ou mesmo contato com objetos ou superfícies
contaminadas, quando seguidos de contato com a boca, nariz ou olhos. A
transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV parece ser, em média, 07
dias após o início dos sintomas. No entanto, como a grande maioria dos dados é
preliminar, alguns estudos sugerem que a transmissão pode ocorrer mesmo sem o
aparecimento de sinais e sintomas. Assim, não há informação suficiente de quantos dias
anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada pode transmitir o vírus.

Sintomatologia
Os sintomas da infecção por Coronavírus são diversos, incluindo febre, tosse e
coriza. Entre os casos notificados no Rio Grande do Sul até 19/03, observou-se a
seguinte prevalência:

Diagnóstico Laboratorial
Para realização do diagnóstico laboratorial, o exame preferencial é a secreção da
naso-orofaringe (SNF). A orientação é que se faça a coleta de swabs combinados
(nasal/oral) em MTV (meio de transporte viral) ou aspirado de nasofaringe. A coleta
para COVID-19 segue o mesmo protocolo para coletas de SRAG (Síndrome
Respiratória Aguda Grave). A amostra deverá ser encaminhada com urgência para o
LACEN, acompanhada da requisição do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

Definições

Fonte: Centro Estadual de Vigilância em Saúde

Casos Suspeitos:
Situação 1: 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 02 menor que 95%,
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia) E histórico
de viagem internacional para qualquer país; OU
Situação 2: 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 02 menor que 95%,
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia) E histórico
de contato próximo de caso suspeito ou confirmado para o Coronavírus (COVID-19),
nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Obs (*) Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos,
imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas
situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de
notificação.

Contato próximo: definido como estar a aproximadamente dois metros (2 m)
de um paciente com suspeita de caso por 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.

Notificação Imediata: Os casos suspeitos, prováveis e confirmados, devem ser
notificados de forma imediata pela Rede Assistencial (pública e privada) em todos os
níveis de atenção, em até 24 horas, à Vigilância Epidemiológica (VE) de Capão da
Canoa pelo telefone 51 980296750. A VE de Capão da Canoa procederá a inserção do
caso em sítio eletrônico específico.

Atendimento ao caso suspeito

Objetivo

O objetivo deste documento é descrever as ações que devem ser tomadas no
município em cada esfera, incluindo as ações de Vigilância e Atenção em Saúde, em
todos os níveis de complexidade, a serem executadas frente à detecção de um caso
suspeito de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), a fim de minimizar
os riscos à população.

Este plano irá abordar as áreas de intervenção, divididos em eixos, sendo estes:
● Eixo Vigilância Epidemiológica
● Eixo Vigilância Sanitária
● Eixo Assistencial
● Eixo Gestão
● Eixo Assistência Farmacêutica
● Eixo Comunicação

Níveis de ativação
Quatro níveis de ativação compõem este plano de contingência, conforme o
cenário epidemiológico do município. Cada nível é baseado na avaliação do risco do
Coronavírus e o impacto na saúde pública. Para realizar essa avaliação, iremos
considerar a propagação geográfica do COVID-19, o número de casos, o número de
casos com complicações graves e o número de óbitos. A Secretaria de Saúde de Capão
da Canoa ressalta que a grande maioria dos conhecimentos sobre o novo Coronavírus
disponíveis são limitados. As taxas de letalidade, mortalidade e transmissibilidade estão
em constante atualização. As evidências ainda estão sendo estudadas e o conhecimento
científico sobre o microrganismo está sendo construído.

Nível 1
Corresponde a uma situação em que há casos Suspeitos no Rio Grande do Sul,
porém nenhum suspeito no município.
Ações a serem desenvolvidas nesse nível:

Eixo Vigilância em Saúde
● Repassar as atualizações e evidências da Organização Mundial de Saúde,
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde;
● Divulgar amplamente a importância da notificação imediata de casos suspeitos
para infecção humana por COVID-19;
● Orientar os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo
COVID-19, conforme a definição de caso estabelecida pela Secretaria Estadual
da saúde;
● Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global,
com orientações para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e
controle para a infecção humana pelo COVID-19;
● Informar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta respiratória
e higiene das mãos;
● Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e
informações pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo
COVID-19;
● Informar a população em geral em relação às medidas de etiqueta respiratória e
higienização das mãos para o COVID-19;
● Definir, em conjunto com os gestores, o porta-voz que será responsável pela
interlocução com os veículos de comunicação;
● Elaborar e divulgar materiais informativos sobre as medidas de prevenção e
controle do COVID-19;

● Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os laboratórios
de referência;
● Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o COVID-19.

Eixo Vigilância Sanitária

● Divulgar material informativo para orientar os cidadãos quanto à prevenção e
controle da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Repassar informações para os estabelecimentos sobre medidas de prevenção do
vírus;
● Reforçar e ampliar a orientação aos moradores e veranistas, em locais de grande
circulação, sobre medidas para prevenção e controle da infecção pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19) especialmente quanto à aglomeração de pessoas,
a higienização das mãos com frequência e etiqueta respiratória.
.

Eixo Assistencial

● Implantar e acompanhar o seguimento dos fluxogramas de acolhimento para
usuários com sintomas respiratórios para a Rede de Atenção à Saúde;
● Reforçar a atenção primária, com ampliação de horário das ESFs, priorizando a
Atenção Básica como porta de entrada dos pacientes suspeitos;
● Estabelecer e apoiar o uso de Equipamentos de Proteção Individual para os
profissionais de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção
humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), conforme recomendação da
ANVISA;
● Orientar o uso racional de Equipamentos de Proteção Individual para os
profissionais de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção
humana

pela doença

pelo

Coronavírus 2019

(COVID-19), conforme

recomendação da ANVISA;
● Orientar as unidades de saúde sobre a importância de implementar precauções
para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e gravidade no enfrentamento
de casos suspeitos de Coronavírus 2019 (COVID-19).

Eixo Gestão
● Garantir estoque estratégico de equipamentos de proteção individual, insumos e
medicamentos para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para a
infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
● Garantir profissionais em número adequado para o atendimento da demanda;
● Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e
controle da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
● Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal (medicamentos
e insumos laboratoriais);
● Apoiar a divulgação de materiais informativos desenvolvidos pela área técnica;
● Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, e outros
envolvidos na prevenção e controle da infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19);
● Aproximar a rede de serviços assistenciais públicos e privados envolvidos no
atendimento e prevenção do Novo Coronavírus (COVID-19);

Eixo Assistência Farmacêutica

● Garantir estoque estratégico de insumos e medicamentos necessários;
● Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico;
● Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.

Eixo Comunicação
● Definir estratégias de publicidade e informação à população sobre o Novo
Coronavírus (COVID-19);
● Divulgar informações sobre a infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19) nas redes sociais;
● Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de
serviços de saúde e população sobre a infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19);
● Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de
etiqueta respiratória e higienização das mãos para a infecção humana pelo Novo
Coronavírus (COVID-19);
● Elaborar e divulgar campanhas e informativos sobre as medidas de prevenção e
controle da infecção humana da doença pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

Nível 2
Corresponde a uma situação em que já há casos confirmados no Estado, porém
sem casos confirmados no município.

Eixo Vigilância em Saúde
● Repassar as atualizações e novas evidências da OMS, Organização
Pan-Americana da Saúde e Ministério da Saúde;
● Acompanhar e divulgar as novas definições e fluxos repassados pela Secretaria
Estadual de Saúde;
● Divulgar amplamente a importância da notificação de casos suspeitos para
infecção humana por COVID-19;
● Orientar os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo
COVID-19, conforme a definição de caso estabelecida pela Secretaria Estadual
da Saúde;
● Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global,
com orientações para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e
controle para a infecção humana pelo COVID-19;
● Reforçar as orientações para os profissionais de saúde e população em relação à
etiqueta respiratória e higiene das mãos;
● Atuar juntamente com a Vigilância Sanitária em ações educativas na
comunidade;
● Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e
informações pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo
COVID-19;
● Intensificar a divulgação de informações para população em geral em relação às
medidas de etiqueta respiratória e higienização das mãos para o COVID-19;
● Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os laboratórios

●
de referência;
● Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o COVID-19.

Eixo Vigilância Sanitária
● Reforçar a divulgação de material informativo para orientação quanto a
prevenção e controle da infecção pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Atuar juntamente com a Vigilância Epidemiológica em ações educativas na
comunidade;
● Fiscalizar o cumprimento de medidas legais estabelecidas para evitar a
propagação do Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Repassar informações para os estabelecimentos sobre medidas de prevenção do
vírus;
● Reforçar e ampliar a orientação aos cidadãos especialmente sobre aglomerações,
higienização das mãos com frequência e etiqueta respiratória.
.

Eixo Assistencial

● Implantar um fluxo que priorize e contemple local específico para atendimento
de síndromes gripais;
● Estabelecer profissionais específicos para realização do atendimento ao paciente
sintomático respiratório, preferencialmente os profissionais mais jovens;
● Reforçar o uso racional de Equipamentos de Proteção Individual para os
profissionais do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a
infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), conforme recomendação
da ANVISA;
● Reforçar junto às unidades de saúde a importância de implementar precauções
para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e gravidade no enfrentamento
de casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pela doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Estimular a capacitação em serviço para atualização do cenário global e nacional
da infecção humana pela doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

Eixo Gestão
● Garantir estoque estratégico de medicamentos, equipamentos de proteção
individual e insumos para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para a
infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Garantir profissionais em número suficiente para o atendimento;
● Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e
controle da infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal (medicamentos
e insumos laboratoriais);
● Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos,
manuais, guias, notas técnicas);
● Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, e outros
órgãos envolvidos na prevenção e controle da infecção humana pelo Coronavírus
2019 (COVID-19).

Eixo Assistência Farmacêutica

● Monitorar e garantir estoque estratégico de insumos e medicamentos
necessários;
● Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico;
● Revisar continuamente a logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.

Eixo Comunicação
● Intensificar a divulgação de informações sobre a infecção humana da doença
pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) nas redes sociais;
● Intensificar a disseminação de informações sobre a doença e medidas de
prevenção junto à rede de serviços de saúde e população sobre a infecção
humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Realizar a divulgação de boletins epidemiológicos preferencialmente diários
com os dados fornecidos pela vigilância;
● Promover a divulgação massiva de campanhas e materiais informativos sobre as
medidas de prevenção e controle da infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19).

Nível 3
Corresponde a uma situação em que já há casos confirmados no município, ou
100 casos confirmados no Estado.

Eixo Vigilância em Saúde

● Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente
suspeitos de infecção pelo COVID-19, fortalecendo as orientações de
isolamento;
● Acompanhar e divulgar as novas definições e fluxos repassados pela Secretaria

Estadual de Saúde;
● Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o COVID-19;
● Manter a Rede de atenção à saúde atualizada sobre a situação epidemiológica do
país e a necessidade de adoção de novas medidas de prevenção e controle da
infecção humana da doença pelo novo Coronavírus;
● Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo
novo Coronavírus;
● Intensificar a disseminação de informes sobre a situação epidemiológica da
Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede de atenção à saúde;
● Reforçar as orientações para os profissionais de saúde e população em relação à
etiqueta respiratória e higiene das mãos;
● Acompanhar e divulgar as novas definições e fluxos repassados pela Secretaria
Estadual de Saúde;
● Fortalecer os serviços de saúde para a detecção de casos suspeitos conforme a
definição de caso estabelecida pela Secretaria Estadual da saúde;
● Fortalecer a atuação juntamente com a Vigilância Sanitária em ações educativas
na comunidade;

Eixo Vigilância Sanitária

● Reforçar a divulgação de

material informativo para orientação quanto a

prevenção e controle da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Atuar em conjunto com a Vigilância Epidemiológica em ações educativas na
comunidade;
● Fiscalizar o cumprimento de medidas legais estabelecidas para evitar a
disseminação do vírus.
● Repassar informações para os estabelecimentos sobre medidas de prevenção do
vírus;
● Reforçar e ampliar a orientação aos cidadãos sobre medidas para prevenção e
controle para a doença pelo novo Coronavírus, especialmente referentes a
aglomeração, higienização das mãos com frequência e etiqueta respiratória.
.

Eixo Assistencial

● Reforçar um fluxo que contemple prioridade e local específico para atendimento
de síndromes gripais;
● Implantar local de observação em isolamento específico para atendimento a
pacientes suspeitos no Pronto Atendimento 24 horas e no Pronto Atendimento
12 horas;
● Reorganizar os atendimentos eletivos visando diminuir ao mínimo necessário;
● Manter o maior número possível de profissionais específicos para realização do
atendimento aos pacientes sintomáticos respiratórios, preferencialmente os
profissionais mais jovens;
● Reforçar o uso racional de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os
profissionais do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a
infecção humana pelo Novo Coronavírus 2019 (COVID-19), conforme
recomendação da ANVISA;
● Reforçar junto às unidades de saúde a importância de implementar precauções
para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e gravidade no enfrentamento
de casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo Novo Coronavírus
2019 (COVID-19);
● Estimular a capacitação em serviço para atualização do cenário global e nacional
da infecção humana pelo Novo Coronavírus 2019 (COVID-19).

Eixo Gestão
● Garantir estoque estratégico de medicamentos, equipamentos de proteção
individual e insumos para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para a
infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Disponibilizar reforço na força de trabalho e insumos;
● Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e
controle da infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal (medicamentos
e insumos laboratoriais);
● Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos,
manuais, guias, notas técnicas);
● Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, e outros
órgãos envolvidos na prevenção e controle da infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19).

Eixo Assistência Farmacêutica

● Monitorar e garantir fortemente o estoque estratégico de insumos e
medicamentos necessários;
● Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico;
● Rever sistematicamente a logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação e demanda.

Eixo Comunicação
● Intensificar a divulgação de informações sobre a infecção humana da doença
pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) nas redes sociais;
● Intensificar a disseminação de informações sobre a doença e medidas de
prevenção junto à rede de serviços de saúde e população sobre a infecção
humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Realizar a divulgação de boletins epidemiológicos preferencialmente diários
com os dados fornecidos pela vigilância;
● Promover a divulgação massiva de campanhas e materiais informativos sobre as
medidas de prevenção e controle da infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19).

Nível 4
Corresponde a uma situação em que já há mais de 50 casos confirmados no
município, ou 500 casos confirmados no Estado.

Eixo Vigilância em Saúde
● Intensificar fortemente as orientações sobre isolamento em casos potencialmente
suspeitos de infecção pelo COVID-19;
● Reforçar a orientação de isolamento social conforme determinações da
Secretaria Estadual de Saúde;
● Acompanhar e divulgar as novas definições e fluxos repassados pela Secretaria
Estadual de Saúde;
● Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o COVID-19;
● Manter a Rede de atenção à saúde atualizada sobre a situação epidemiológica do
país e a necessidade de adoção de novas medidas de prevenção e controle da

●

infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Intensificar a disseminação de informes sobre a situação epidemiológica da
infecção humana pelo COVID-19 para a rede de atenção à saúde;
● Reforçar as orientações para os profissionais de saúde e população em relação à
etiqueta respiratória e higiene das mãos;
● Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo
COVID-19, conforme a definição de caso estabelecida pela Secretaria Estadual
da saúde;
● Atuar fortemente juntamente com a Vigilância Sanitária em ações educativas na
comunidade.

Eixo Vigilância Sanitária

● Reforçar a divulgação de

material informativo para orientação quanto a

prevenção e controle da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Atuar fortemente com a Vigilância Epidemiológica em ações educativas na
comunidade;
● Intensificar a fiscalização o cumprimento de medidas legais estabelecidas para a
prevenção da disseminação do vírus;
● Repassar informações para os estabelecimentos sobre medidas de prevenção do
vírus;
● Ampliar fortemente a orientação aos cidadãos sobre aglomerações, higienização
das mãos com frequência e etiqueta respiratória.
.

Eixo Assistencial

● Reforçar o fluxo que contemple local específico para atendimento de síndromes
gripais;
● Aumentar a disponibilidade de leitos de observação em isolamento específicos
para atendimento a pacientes suspeitos no Pronto Atendimento 24 horas e no
Pronto Atendimento 12 horas;
● Implantar um centro exclusivo para atendimento aos casos suspeitos;
● Realizar o cancelamento de procedimentos e atendimentos eletivos;
● Monitorar o uso racional de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para
os profissionais do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a
infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), conforme recomendação
da ANVISA;
● Reforçar junto às unidades de saúde a importância de implementar precauções
para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e gravidade no enfrentamento
de casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo Coronavírus 2019
(COVID-19);
● Estimular a capacitação em serviço para atualização do cenário global e nacional
da infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

Eixo Gestão
● Apoiar a ampliação de leitos e reativação de áreas assistenciais obsoletas, ou
contratação de leitos com isolamento para o atendimento dos casos de infecção
humana pelo COVID-19;
● Priorizar o estoque estratégico de medicamentos, equipamentos de proteção
individual e insumos para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para a
infecção humana da doença pelo novo Coronavírus;
● Garantir o número de profissionais e insumos necessários;
● Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e
controle da infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Massificar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica
(protocolos, manuais, guias, notas técnicas);
● Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos
envolvidos na prevenção e controle da infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19).

Eixo Assistência Farmacêutica

● Monitorar e garantir estoque estratégico de insumos e medicamentos
necessários;
● Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico;
● Rever sistematicamente a logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.

Eixo Comunicação
● Massificar a divulgação de informações sobre a infecção humana pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19) nas redes sociais;
● Intensificar a disseminação de informações sobre a doença e medidas de
prevenção junto à rede de serviços de saúde e população sobre a infecção
humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
● Realizar a divulgação de boletins epidemiológicos preferencialmente diários
com os dados fornecidos pela vigilância;

●

Divulgar massivamente de campanhas e materiais informativos sobre as medidas
de prevenção e controle da infecção humana pelo Coronavírus 2019
(COVID-19).

Cadastro de amostra no GAL (Gerenciamento de Ambiente
Laboratorial)

Ficha de notificação on-line COVID-19

A

ficha

de

notificação encontra-se disponível por meio do link:
http://bit.ly/notificaCOVID19. Reforçamos que a mesma deverá ser preenchida, online,
exclusivamente pela Vigilância Epidemiológica de Capão da Canoa. Os serviços que atenderem
caso suspeito deverão realizar o preenchimento manual da mesma.

Medidas de Prevenção – Orientações para o Atendimento
●

A prática frequente de higienização das mãos deverá ser continuamente reforçada;

●

Todos os casos sintomáticos respiratórios deverão utilizar máscara cirúrgica e
orientados quanto à etiqueta respiratória (usar lenços de papel ao tossir, espirrar ou tocar
em secreção nasal);

●

Para procedimentos geradores de aerossol tais como intubação, aspiração orotraqueal,
ventilação não invasiva e outros, será necessário que o profissional de saúde utilize
máscara do tipo N95, PFF2 ou equivalente;

●

O isolamento por coorte poderá ser realizado na insuficiência de locais privativos para
atendimento de todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Coronavírus,
respeitando-se a distância mínima de 1m entre os leitos.
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Anexos
1. PORTARIA Nº 834 DE 19 DE MARÇO DE 2020 - NOMEIA O COMITÊ MUNICIPAL DE
OPERAÇÕES EMERGENCIAIS - CORONAVÍRUS (COVID-19);
2. DECRETO Nº 079, DE 18 DE MARÇO DE 2020 - MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO
AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA;
3. DECRETO Nº 083, DE 20 DE MARÇO DE 2020 - DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO SURTO
EPIDÊMICO DE CORONAVÍRUS;
4. DECRETO Nº 096, DE 02 DE ABRIL DE 2020 - DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, PARA FINS DE PREVENÇÃO E DE
ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS);
5. FLUXO DE ATENDIMENTO PARA PACIENTE SUSPEITO DE CONTAMINAÇÃO POR
SARS-CoV-2 - PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM) 24H;
6. FLUXO DE ATENDIMENTO PARA PACIENTE SUSPEITO DE CONTAMINAÇÃO POR
SARS-CoV-2 - PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM) 12H;
7. FLUXO DE ATENDIMENTO PARA PACIENTE SUSPEITO DE CONTAMINAÇÃO POR
SARS-CoV-2 - ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESFs);
8. AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE - SALA DE ESPERA, ESCOLAS E
RUAS;
9. BLITZ ORIENTATIVAS E EDUCATIVAS E CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS.
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DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA
E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO SURTO EPIDÊMICO DE CORONAVÍRUS (COVID-19)

O Prefeito Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com o artigo 56, inciso IV, da Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO a emissão do Decreto Municipal de nº 079 de 18
de março de 2020; e
CONSIDERANDO a emissão do Decreto Estadual de nº55.128 de
19 de março de 2020.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade Pública, no Município de Capão da
Canoa, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus (COVID-19), pelo período 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser interrompido ou prorrogado, mediante novas constatações técnicas.
Art. 2º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias
as medidas excepcionais previstas neste Decreto.
1

Assinado por 4 pessoas: RAPHAEL MACHADO AYUB, AMAURI MAGNUS GERMANO, ÂNGELA PATRÍCIA SCHARDOSIM DE SOUZA e CARLA DENISE CENTENO MAUTTONE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BDD7-1A82-30EB-8AB7

DECRETO Nº 083, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
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DECRETO Nº 083, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
essenciais, bem como, o fechamento dos hotéis, pousadas, hostel’s, shopping centers, bares noturnos, quiosques da beira mar, centros e estabelecimentos comerciais
e de prestação de serviços dentro do território do Município de Capão da Canoa, à
exceção de:
I - farmácias;
II- clínicas de atendimento na área da saúde;
III - mercados e supermercados;
IV - restaurantes, padarias, lancherias, bares e quiosques de alimentação;
V - postos de combustíveis;
VI - agropecuárias e demais estabelecimentos de venda de produtos animais;
VII – bancos, instituições financeiras e congêneres;
VIII - clínicas veterinárias.
§ 1º Os supermercados funcionarão diariamente das 7h às19h, com limite de uma
pessoa a cada 2m² da área comercial do estabelecimento e fixarão horários e setores
exclusivos para pessoas maiores de 60 anos e/ou as pessoas enquadradas no grupo
de risco, conforme autodeclaração.
§ 2º Restaurantes e locais de alimentação terão funcionamento diário das 7h às
15hs, com 50% da capacidade do estabelecimento, com exceção dos serviços de
tele entrega, que poderão operar de forma ininterrupta.
Do Comércio e Dos Serviços.
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Art. 3º Fica determinado a suspensão das atividades e dos serviços privados não
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na forma do art. 3º deste Decreto, deverão adotar as seguintes medidas, cumulativas:
I - higienizar, a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento e sempre
quando do início das atividades, as superfícies de toque (corrimão de escadas rolantes e de acessos, maçanetas, portas, inclusive de elevadores, trinco das portas de
acesso de pessoas, carrinhos, etc.), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária, bem como com biguanida polimérica, quartenário de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético ou glucopratamina;
II - higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 3 (três)
horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes e banheiro, preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária, bem como com biguanida polimérica, quartenário de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético ou glucopratamina;
III - manter à disposição e em locais estratégicos, álcool em gel 70% (setenta por
cento), para utilização dos clientes e funcionários do local; e
IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados limpos (filtros e dutos) e, quando possível, manter pelo menos uma janela externa aberta, contribuindo para a renovação de ar.
Art. 5º O funcionamento das lojas dos estabelecimentos previstos no art. 3º deste
Decreto deve ser realizado com equipes reduzidas e com restrição ao número de
clientes concomitantemente, como forma de controle da aglomeração de pessoas.
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Art. 4º Os estabelecimentos do comércio e serviços autorizados ao funcionamento,
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xima prevista no alvará de funcionamento ou Plano de Prevenção Contra Incêndio PPCI, bem como de pessoas sentadas.
§ 2º Fica vedado o funcionamento de brinquedotecas, espaços kids, playgrounds, e
espaços de jogos, eventualmente existentes nestes estabelecimentos.
Dos Restaurantes, Bares e Lancherias.
Art. 6º Os estabelecimentos restaurantes, bares, lanchonetes deverão adotar as seguintes medidas, cumulativas:
I - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando
do início das atividades, as superfícies de toque (cadeiras, maçanetas, cardápios,
mesas e bancadas), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento),
bem como com biguanida polimérica ou peróxido de hidrogênio e ácido peracético;
II - higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 3 (três)
horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes e forro, preferencialmente com água sanitária, bem como com
peróxido de hidrogênio ou ácido peracético;
III - higienizar, a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento e sempre
quando do início das atividades, os pisos, paredes, forro e banheiro, preferencialmente com água sanitária, bem como com peróxido de hidrogênio ou ácido peracético;
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§ 1º A lotação não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da capacidade má-
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cool em gel 70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários do
local;
V - dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham com buffet;
VI - 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;
VII - manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% (setenta por cento) e
toalhas de papel não reciclado;
VIII - manter os talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a
evitar a contaminação cruzada;
IX - diminuir o número de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre as mesmas, diminuindo o número de pessoas no local e buscando guardar
a distância mínima recomendada de 2m (dois metros) lineares entre os consumidores;
X - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim
de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento, aguardando mesa;
XI - adotarem sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, bem como
implementem medidas de prevenção ao contágio pelo COVID 19 (novo
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IV - manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar estratégico, ál-
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modo a reforçar a importância e a necessidade:
a)

da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da utilização
de produtos assépticos durante o trabalho, com o álcool em gel setenta por
cento, e da observância da etiqueta respiratória;

b)

da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho.

Parágrafo único. A lotação não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da
capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou PPCI, bem como de
pessoas sentadas.
Das restrições e controle de acesso aos limites municipais, espaços e parques
públicos.
Art 7º As vias públicas de acesso ao Município de Capão da Canoa, a partir desta
data, serão também monitoradas pelo comitê municipal de operações emergenciais
– CORONAVÍRUS, através do sistema de videomonitoramento já existente, bem
como, através de barreiras fixas e/ou móveis, os quais poderão exercer o poder de
polícia para orientação e prevenção aos ocupantes dos veículos.
Art. 8º Fica proibida a utilização das praças, parques e áreas públicas, comumente
utilizadas para lazer.
Da Mobilidade Urbana.
Art. 9º O sistema de mobilidade urbana operado pelo transporte coletivo urbano, o
transporte privado, transporte individual público ou privado de passageiros, adotará
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Coronavírus), disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de
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janelas, conforme segue:
I - higienizar superfícies de contato (direção, bancos, maçanetas, painel de controle,
portas, catraca, corrimão, barras de apoio, etc.) com álcool líquido 70% (setenta por
cento) a cada viagem no transporte individual e diariamente no coletivo;
II - manter à disposição, se possível, na entrada e saída do veículo, álcool em gel
70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários do local.
§ 1º Para manter o ambiente arejado, o transporte deverá circular com janelas abertas.
§ 2º No caso da impossibilidade de abrir janelas, deve manter o sistema de ar condicionado higienizado.
Art. 10 Fica determinada a fixação de informações sanitárias visíveis sobre higienização e cuidados com a prevenção do COVID-19.
Art. 11 Fica recomendado aos usuários de todos os modos de transporte remunerado de passageiros, antes e durante a utilização dos veículos, a adoção das medidas de higienização e de etiqueta respiratória recomendadas pelos órgãos de saúde,
em especial:
I - higienizar as mãos antes e após a realização de viagem nos veículos transporte
remunerado de passageiros;
II - evitar o contato desnecessário com as diversas partes do veículo;
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medidas de higienização e ventilação nos veículos por intermédio da abertura de
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em respeito à tripulação e aos demais usuários e de modo a evitar a disseminação
de enfermidades;
IV - utilizar preferencialmente o cartão de bilhetagem eletrônica (ônibus e lotação),
acaso disponível, e cartões de crédito e débito (táxi) como meio de pagamento, evitando a utilização de dinheiro em espécie.
Art. 12 Os veículos do transporte individual público ou privado de passageiros, executado no território do Município, deverão observar:
I - a higienização das mãos ao fim de cada viagem realizada, mediante a lavagem
ou a utilização de produtos assépticos - álcool em gel 70% (setenta por cento);
II - a higienização dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de cartão
de crédito e débito), após cada utilização;
III - a realização de limpeza rápida dos pontos de contato com as mãos dos usuários,
como painel, maçanetas, bancos, pega-mão, puxadores, cinto de segurança e fivelas;
IV - a circulação dos veículos apenas com as janelas abertas;
V - a disponibilização de produtos assépticos aos usuários - álcool em gel 70% (setenta por cento).
VI - a utilização, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem da
tabela horária, veículos que possuam janelas passíveis de abertura (janelas

não

lacradas), utilizando os demais veículos apenas em caso de necessidade e para fins
de atendimento pleno da programação de viagens.
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III - proteger boca e nariz ao tossir e espirrar, utilizando lenço ou a dobra do cotovelo,
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VII - os concessionários e permissionários do serviço de transporte coletivo, bem
como todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual, público
e privado, de passageiros, deverão instruir e orientar seus empregados, em especial,
motoristas e cobradores , de modo a reforçar a importância e a necessidade:
a)

da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de

cada viagem realizada, da utilização de produtos assépticos durante a viagem, com
o álcool em gel setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória;
b)

da manutenção da limpeza dos veículos;

c)

do modo correto de relacionamento com os usuários no período de emergência
de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus);

Art. 13 Fica recomendado aos motoristas, cobradores, fiscais e usuários de serviços
de transporte coletivo ou individual de passageiros, antes e durante a utilização dos
veículos, a adoção das medidas de higienização e de etiqueta respiratória recomendadas pelos órgãos de saúde, em especial:
I - higienizar as mãos antes e após a realização de viagem nos veículos transporte
remunerado de passageiros;
II - evitar o contato desnecessário com as diversas partes do veículo;
III - proteger boca e nariz ao tossir e espirrar, utilizando lenço ou a dobra do cotovelo,
em respeito à tripulação e aos demais usuários e de modo a evitar a disseminação
de enfermidades;
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DECRETO Nº 083, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
de crédito e débito (táxi e transporte por aplicativos) como meio de pagamento, evitando a utilização de dinheiro em espécie.
Dos serviços essenciais.
Art. 14 Para fins do disposto neste Decreto consideram-se serviços essenciais:
I - saúde pública, serviços médicos, hospitalares e assistenciais;
II - captação, tratamento e abastecimento de água e gás;
III - captação e tratamento de esgoto e lixo;
IV - abastecimento de energia elétrica;
V - serviços de telefonia e internet;
VI - serviços relacionados à política pública assistência social;
VII - serviços funerários e administração de necrópoles;
VIII - construção, conservação, sinalização e iluminação de vias públicas;
IX - vigilância;
X - transporte e uso de veículos oficiais;
XI - fiscalização;
10
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XII - dispensação de medicamentos;
XIII - transporte coletivo;
XIV - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XV – bancos, instituições financeiras e congêneres,
XVI – construção civil.
§1º. Considerada principal atividade econômica do Município, os serviços que englobam a construção civil ficam limitados ao horário das 8h às 17h, de segunda a sextafeira.
§2º. Os demais serviços essenciais terão suas atividades desenvolvidas de acordo
com a necessidade da execução dos trabalhos, excetuando-se os casos já descritos
no presente decreto.
Da administração pública.
Art. 15 Ficam suspensos os prazos de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como, interposição de reclamações, recursos administrativos e recursos tributários no âmbito Municipal.
Art. 16 Ficam imediatamente convocados todos os profissionais da saúde, servidores ou empregados da Administração Pública Municipal, bem como os prestadores
de serviços de saúde, em especial, aqueles com atuação nas áreas vitais de
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pectivas chefias.
Disposições finais.
Art. 17 Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total ou
parcial da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento previstas
na Legislação Municipal.
Art. 18 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Capão da Canoa, 20 de março de 2020.
AMAURI MAGNUS GERMANO,
Prefeito Municipal.
Registre-se e Publique-se.
RAPHAEL MACHADO AYUB,
Secretário de Administração.
ÂNGELA PATRÍCIA SCHARDOSIM DE SOUZA
Secretária da Saúde.
CARLA DENISE CENTENO MAUTTONE,
Procuradora Geral do Município.
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Prefeitura Municipal de Capão da Canoa
Secretaria Municipal de Saúde
Pronto Atendimento Médico 24 horas
Av. Valdomiro Cândido dos Reis, nº 656, Santa Luzia
Contato: (51) 3665 4111 - saude@capaodacanoa.rs.gov.br
Fluxo de atendimento de paciente suspeito de contaminação por SARS-CoV-2 de acordo com
NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (conforme disponibilidade de insumos)
Recepção

Sim

Síndrome
Gripal?

Não
Aguardar atendimento
Acolhimento

Sim
Fornecer Máscara
Encaminhar para
atendimento ESPECÍFICO1
1

Síndrome
Gripal?

Não
Aguardar
atendimento

Evoluir na FAA

Circulação direcionada do paciente suspeito de contaminação por SARS-CoV-2.

___ Estrutura física
Paciente sem suspeita de contaminação por SARS-CoV-2
Paciente com necessidade de Atendimento Específico (suspeito de contaminação por SARS-CoV-2)
Paciente suspeito com necessidade de isolamento
Paciente sem necessidade de permanência no serviço

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa
Secretaria Municipal de Saúde
Pronto Atendimento Médico 12 Horas
Av. Paraguassú, nº2663, Capão Novo
Contato: (51) 3621 1839 - saude@capaodacanoa.rs.gov.br
Fluxo de atendimento de paciente suspeito de contaminação por SARS-CoV-2 de acordo com
NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (conforme disponibilidade de insumos)

1
2

Barreira sinalizando distanciamento de 1,5m do paciente em relação ao recepcionista.
Fornecer máscara cirúrgica ao paciente.

Estrutura física
Paciente sem suspeita de contaminação por SARS-CoV-2
Paciente com necessidade de Atendimento Específico (suspeito de contaminação por SARS-CoV-2)
Paciente suspeito com necessidade de isolamento
Paciente sem necessidade de permanência no serviço

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Valdomiro Cândido dos Reis, nº656, Santa Luzia
Contato: (51) 3665 4111 - saude@capaodacanoa.rs.gov.br
Fluxo de atendimento de paciente suspeito de contaminação por SARS-CoV-2 na Estratégia de Saúde da Família ESF, de acordo com NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (conforme disponibilidade de insumos)
Recepção1,2,3

Síndrome
Gripal?

Sim

Não

Fornecer Máscara Cirúrgica ao paciente
Demanda
Médica?

Sim
Encaminhar ao enfermeiro(a)

Enfermagem

Triagem
Sim

Gestante ou
Criança?
?

Não

Sim

Demais
atendimentos de
Enfermagem

Médico
Aplicar Protocolo
Autorizado

Encaminhar
ao Médico

Dúvida?
?

Não

Conduta Médica

Não
Protocolo
medicamentoso +
Isolamento + Termo

Encaminhar
ao Médico
1

Unidade com 01 médico(a) clínico(a).
Barreira sinalizando distanciamento de 1,5m do paciente em relação ao recepcionista.
3
Se necessário (paciente sintomático sem proteção a menos de 1,5m de distância), uso de máscara pelo
recepcionista.
2

Recepção1,2,3

Sim

Clínico de Referência
em Síndrome Gripal
1

Síndrome
Gripal?

Não

Rotina
Enfermagem/Clínica

Unidade com 02 médicos(as) clínicos(as).
Barreira sinalizando distanciamento de 1,5m do paciente em relação ao recepcionista.
3
Se necessário (paciente sintomático sem proteção a menos de 1,5m de distância), uso de máscara pelo
recepcionista.
2

Ações educativas com a comunidade: controle da infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2)

Sala de Espera:
A Sala de Espera é uma das práticas previstas nos programas de Atenção Primária à
Saúde (APS) do Ministério da Saúde aplicadas no município, e compreende a otimização do
tempo em que o usuário, acompanhantes e familiares permanecem na unidade de saúde à
espera do serviço para a educação e promoção em saúde. Ocorre na forma de palestras e
rodas de conversa, que são ministradas pelos profissionais do quadro de servidores da
unidade, convidados ou, ainda, os próprios membros da comunidade. São debatidos temas
voltados às questões de saúde em panorama geral ou específico da microárea de referência,
respeitando sempre o grau de compreensão e a garantia de internalização do processo de
educação em saúde. Cada unidade de saúde desenvolve seus próprios e métodos e
ferramentas para tornar o ambiente de espera mais agradável e informativo. A pertinência,
veracidade e conteúdo técnico das informações prestadas à comunidade sempre são
moderadas pelos gestores da unidade de saúde.
Diante do contexto mundial que se denomina hoje como estado de pandemia, a Sala
de Espera teve e tem um papel fundamental. Até que fosse decretado estado de quarentena,
estendeu-se a prática das unidades para escolas, unidades de saúde que não compreendem a
rede básica e até mesmo ruas da cidade, abordando a infecção humana pelo novo Coronavírus,
impactos, formas de prevenção e cuidado. O além muro desta prática e a disseminação do
serviço foi fundamental para a compreensão e prevenção na atual crise pela pandemia. Abaixo
seguem registros fotográficos das ações.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES DE BLITZ

●

blitz informativas dos procedimentos de precaução e prevenção que devem ser
adotados para controle da pandemia de COVID19, ações sanitárias com a
presença de profissionais da área de saúde, com entrega de materiais relativos
a prevenção e precaução de contágio do vírus;

●

blitz orientativa sobre os serviços não essenciais que estão em funcionamento
no município e restrições nos essenciais, bem como observação de sintomas
definidores de pacientes suspeito;
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adotados para controle da pandemia de COVID19, ações sanitárias com a
presença de profissionais da área de saúde, com entrega de materiais relativos
a prevenção e precaução de contágio do vírus;

●

blitz orientativa sobre os serviços não essenciais que estão em funcionamento
no município e restrições nos essenciais, bem como observação de sintomas
definidores de pacientes suspeito;
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blitz informativas dos procedimentos de precaução e prevenção que devem ser
adotados para controle da pandemia de COVID19, ações sanitárias com a
presença de profissionais da área de saúde, com entrega de materiais relativos
a prevenção e precaução de contágio do vírus;

●

blitz orientativa sobre os serviços não essenciais que estão em funcionamento
no município e restrições nos essenciais, bem como observação de sintomas
definidores de pacientes suspeito;
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blitz informativas dos procedimentos de precaução e prevenção que devem ser
adotados para controle da pandemia de COVID19, ações sanitárias com a
presença de profissionais da área de saúde, com entrega de materiais relativos
a prevenção e precaução de contágio do vírus;

●

blitz orientativa sobre os serviços não essenciais que estão em funcionamento
no município e restrições nos essenciais, bem como observação de sintomas
definidores de pacientes suspeito;

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES DE BLITZ

●

blitz informativas dos procedimentos de precaução e prevenção que devem ser
adotados para controle da pandemia de COVID19, ações sanitárias com a
presença de profissionais da área de saúde, com entrega de materiais relativos
a prevenção e precaução de contágio do vírus;

●

blitz orientativa sobre os serviços não essenciais que estão em funcionamento
no município e restrições nos essenciais, bem como observação de sintomas
definidores de pacientes suspeito;

Sob fiscalização, pedestres são orientados a
deixar a beira-mar de Capão da Canoa1
Prefeitura estava preocupada com aumento do
movimento e reforçou ações para evitar aglomerações
10/04/2020 - 18h33min
Atualizada em 10/04/2020 - 19h14min

VITOR ROSA

Fiscalização abordou quem passeava pela orla nesta sexta-feira
Félix Zucco / Agencia RBS

1

https://gauchazh.clicrbs.com.br/coronavirus-servico/noticia/2020/04/sob-fiscalizacao-pedestres-sao-or
ientados-a-deixar-a-beira-mar-de-capao-da-canoa-ck8uowxpf01y401qw1d1guqzs.html

Brigada Militar também participou da operação de fiscalização
Félix Zucco / Agencia RBS

Objetivo da operação foi orientar quem estivesse na orla para deixar o local
Félix Zucco / Agencia RBS

1/6

A Sexta-Feira Santa (10) foi de pouco movimento e fiscalização reforçada no calçadão da
Avenida Beira-Mar de Capão da Canoa, no Litoral Norte. Caminhadas, corridas ou até
passeios de bicicleta foram brevemente interrompidos na via por agentes da Fiscalização
Municipal, que orientavam para que as pessoas deixassem o local.

Por volta das 15h, aproximadamente 10 agentes municipais, acompanhados de duas
viaturas da Brigada Militar, abordavam quem passava, questionando para onde elas
estavam indo. Mesmo jovens e pessoas que não estão no grupo de risco ouviam o pedido
para deixar o local, já que um decreto da prefeitura proíbe a circulação no calçadão.

A ação é parte das ofensivas da prefeitura para evitar aglomeração durante os finais de
semana, já que há preocupação com o sistema de saúde do litoral com a pandemia de
coronavírus. Com a chegada do feriadão de Páscoa, a fiscalização aumentou.

Reclamações e xingamentos

A iniciativa não foi muito bem recebida por algumas pessoas, que reclamavam e até
xingavam as enfermeiras que faziam o questionário.

— É constrangedor ter que parar a pessoa que está buscando um pouco de lazer. Nossos
moradores entenderam. Contudo, as pessoas que se deslocam da Região Metropolitana e
da Serra veem a cidade como turística. É necessária nossa intervenção para evitar que o
vírus se propague aqui — comenta a secretária municipal da Saúde, Angela Patrícia
Schardosim.

Junto dos agentes, um carro de som circulou pela beira-mar com uma mensagem, gravada
por um locutor, incentivando o isolamento: "Fiquem em casa. Quarentena não é férias. É
proibido circular nas praças, parques ou praia".

Segundo a secretária, pessoas que viajaram de cidades como Porto Alegre — onde há
transmissão comunitária de coronavírus — e apresentam qualquer um dos sintomas de
covid-19 são notificadas para isolamento total. Idosos, também. Jovens e moradores da
cidade eram instruídos a seguir o passeio em outro local.

Na beira da praia, poucos surfistas estavam entrando nomar, descumprindo o decreto do
governo do Estado que proíbe o aproveitamento da costa para lazer durante a pandemia.
Além do desrespeito à norma, a maré alta e a ressaca também espantavam os mais
corajosos.

Nos mercados da cidade, no entanto, a situação era diferente. Em um dos
estabelecimentos, havia filas do lado de fora e o estacionamento estava quase lotado.

Barreiras sanitárias

Pela manhã, duas entradas da cidade - pela RS-407 e pelo trevo de acesso de Curumim tiveram barreira sanitária. Agentes mediram a febre dos ocupantes dos carros,
entregaram panfletos e solicitaram que elas não circulem pelo comércio.

Capão da Canoa tem quatro casos confirmados de covid-19, conforme a Secretaria
Municipal da Saúde. Todos são de pessoas que viajaram para fora do país. Um casal está
internado com a doença em Porto Alegre.

Movimento comprova preocupação

O monitoramento de fluxo da CCR Viasul, administradora da freeway, mostra aumento de
movimento na rodovia na véspera do feriado. Enquanto nos demais dias da semana, com o
isolamento, a média de veículos passando pela praça de pedágio de Santo Antônio da
Patrulha foi de 7,4 mil veículos, na quinta-feira (9) foram quase 14 mil.

Prefeitura instala unidade de isolamento em
Capão da Canoa
Este espaço será a referência para pacientes com sintomas respiratórios no município e
será finalizado nos próximos dias

A Prefeitura de Capão da Canoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está finalizando a
Unidade de Isolamento referente ao Covid-19. Este espaço será a referência para pacientes com
sintomas respiratórios no município. Na unidade, será realizada a avaliação dos pacientes para
confirmar ou descartar possíveis casos suspeitos do novo vírus.
Caso o paciente apresente sintomas que necessite de observação médica e de enfermagem, 42
leitos estarão disponíveis. A unidade está preparada dentro das recomendações de proteção e
cuidados para a não propagação de doenças. O município aguarda a chegada de equipamentos
médicos.
Todos os leitos são equipados para oferecer oxigenoterapia, ou seja, utilização de oxigênio em
tratamentos médicos, a fim de manter o paciente com necessidade de internação até efetivo
encaminhamento para unidade de média e/ou alta complexidade. A unidade de isolamento vai
contar também com atendimento dos fisioterapeutas, oferecendo fisioterapia respiratória para
pacientes que ficarem em observação.
O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, afirma que é uma iniciativa
importante do município, a fim de prestar o acolhimento adequado para os pacientes que
apresentarem sintomas, mas que o objetivo mesmo é que o espaço seja usado o mínimo
possível. “Estamos trabalhando, dia e noite, para combater o coronavírus e a colaboração tanto
dos servidores públicos quanto da própria população é fundamental para o êxito nesse
enfrentamento”, reforça.
A Secretária Municipal da Saúde de Capão da Canoa, Ângela Patrícia Schardosim, destaca que
é o espaço importante para garantir a segurança da população que necessita ser assistida.
“Nossas equipes estarão preparadas, mesmo nesse momento difícil, para atender a população
da melhor forma possível dentro da nossa esfera de competência de baixa complexidade”, diz.

Créditos: Bernardo Zamperetti / Imprensa PMCC
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