
Ofício Região 10 Porto Alegre, 24 de janeiro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

MARCELO ALVES

Secretário Executivo do Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19

Chefe de Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul

Os Municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Viamão e Porto Alegre, integrantes da Região da Saúde R10 da
Segmentação Regional do atual Sistema Estadual de Avisos, Alertas e Ações para fins de Monitoramento, Prevenção e Enfrentamento à Pandemia de
Covid-19, por meio do seu Comitê Técnico Regional de que trata o inciso II do art. 16 do Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021, e
alterações posteriores, neste ato representado por seu Coordenador signatário, vêm, apresentar RESPOSTA ao Alerta emitido em 19 de janeiro de
janeiro de 2022, do qual foi dada ciência aos respectivos Prefeitos dos Municípios da respectiva Região COVID-19 no dia 21.

Desta feita, em observância ao § 2º do art. 5º do referido Decreto Estadual, o Comitê Técnico Regional reuniu-se nas datas de 20 e 24 de
janeiro de 2022 e deliberou, por decisão unânime, no âmbito de sua competência, considerando as informações estratégicas em saúde da respectiva
Região Covid espelhadas em Parecer Técnico, pela aprovação do PLANO DE AÇÃO DA REGIÃO DA SAÚDE R10 para conter o agravamento
diagnosticado, com resposta acerca do quadro da pandemia que gerou o Alerta.



Indigitado Plano de Ação contém medidas adequadas para a preservação da saúde pública frente ao quadro diagnosticado de aumento do
número de infectados pela Covid-19, refletindo na elevação do número de atendimento de pacientes com síndrome gripal e condição respiratória,
bem como de testagem, sem a proporcional expansão do número de internações, tendo, pois, como foco a completude do esquema vacinal e o
isolamento e quarentena, além do reforço da manutenção das medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19, através da
intensificação de campanhas de comunicação.

O Plano de Ação e as medidas propostas para a contenção do agravamento da situação que ensejou o Alerta serão imediatamente
aplicados pela Região da Saúde R10 e perdurarão até que haja melhoria da sua situação epidemiológica em questão.

Por fim, como embasamento do presente Plano de Ação seguem acostados:

a) Anexo I - Parecer Técnico com resposta acerca do quadro da pandemia que gerou o Alerta;

b) Anexo II - Quadro com as medidas adotadas para a preservação da saúde pública.

Sendo o que tínhamos a informar, renovamos nossas considerações de apreço.



ANEXO I

PARECER TÉCNICO

Até a presente data, só na Região 10 foram confirmados 287.701 casos de COVID-19 entre residentes dos seis municípios. O Gráfico 1
apresenta a evolução diária dos casos desde o início de 2021.

Gráfico 1 - Distribuição do número de casos confirmados de covid-19 por por mês, entre os  residentes da Região 10..

Fonte: Monitoramento de casos confirmados de Covid-19, Sistema 3As do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (23/01/2022).

Devido à instabilidade no acesso aos sistemas de informação nacionais, desde 09/12/2021, o sistema e-SUS Notifica ficou temporariamente
indisponível para os serviços de saúde, impossibilitando a notificação de casos novos. Além disso, a base de dados do e-SUS Notifica permaneceu sem
atualização de 11/12 até 11/01/22, gerando um represamento. A elevação dos dados apresentados nas últimas semanas, especialmente ao longo de 2022,



após as festas de fim de ano mostram o expressivo aumento de casos positivos, acompanhando a alta demanda por atendimentos e testagens na rede de
saúde. Em síntese, a primeira semana de 2022 apresentou número de casos positivos três vezes maior que o número de casos positivos registrados na
última semana de dezembro de 2021, chegando a atingir um pico de casos próximo aos observados em março do ano passado.

Em 2021, o pico de casos positivos, em março, coincidiu com a declaração de transmissão comunitária da variante Gama no estado do Rio Grande
do Sul, em um período de baixa cobertura vacinal da população. Já em agosto, quando declarada a transmissão comunitária da variante Delta, não se
observou o mesmo impacto no aumento de casos de Covid-19. A queda no número de casos confirmados desde então tem sido reflexo da adesão
populacional às vacinas contra a Covid-19.

Contudo, quando identificado o primeiro caso importado da nova variante de preocupação (VOC) Ômicron, especialmente em Porto Alegre no dia
10 de dezembro de 2021 e, com outros casos identificados com essa variante, a transmissão comunitária foi declarada em 23 de dezembro de 2021. O
impacto desta VOC e a declaração de transmissão comunitária coincide com a reversão na tendência de queda e o subsequente aumento exponencial do
número de casos observados a partir de janeiro deste ano.

Essa escalada de casos refletiu diretamente no aumento do número de pessoas atendidas com síndrome gripal em Unidades de Pronto
Atendimentos de Porto Alegre, por exemplo, como mostra o gráfico 2 e também nas Unidades de Atenção Primária em Saúde de Porto Alegre, como
observa-se no gráfico 3. Já no gráfico 4, dá para observar claramente esse crescimento nos números de atendimentos de pessoas com síndromes gripais e
condições respiratórias.

Gráfico 2 - Número de pacientes atendidos nos Prontos-Atendimentos por todas condições respiratórias, em 2021/2022, por semana epidemiológica.

Fonte: Boletim Epidemiológico de Porto Alegre-RS 03/22 do dia 19/01/2022.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fsms%2Fusu_doc%2Fboletimep.covid03_22_01_19.pdf&clen=376898
3&chunk=true.



Gráfico 3 - Número de pacientes atendidos nas unidades de atenção primária por síndromes gripais e outras condições respiratórias, 2020/2022, por mês.

Fonte: Boletim Epidemiológico de Porto Alegre-RS 03/22 do dia 19/01/2022.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fsms%2Fusu_doc%2Fboletimep.covid03_22_01_19.pdf&clen=376898
3&chunk=true



Gráfico 4 - Número de pacientes atendidos semanalmente para síndromes gripais e outras condições respiratórias em 2021/2022, por semana
epidemiológica.

Fonte: Boletim Epidemiológico de Porto Alegre-RS 03/22 do dia 19/01/2022.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fsms%2Fusu_doc%2Fboletimep.covid03_22_01_19.pdf&clen=376898
3&chunk=true

Esse crescimento nos atendimentos, tanto em serviços de Atenção Primária em Saúde, quanto em serviços de Pronto Atendimentos são reflexos da
alta taxa de infecção das pessoas como pode ser observado na tabela 1 que mostra a incidência acumulada dos últimos 7 dias em todas as regiões Covid-19
do Estado do Rio Grande do Sul.

A Região 10 é uma das regiões que apresenta a menor incidência de casos novos no período (804,9 para cada 100 mil pessoas), embora seja a mais
alta taxa desde o início da implantação do Sistema 3As pelo Governo do Estado. Outro fato importante é que o número de pessoas que precisaram ser
internadas por Covid-19, tanto em leito clínico ( gráfico 5), quanto em leitos de UTI (gráfico 6), não tem tido o mesmo crescimento vertiginoso como os
casos de infectados.



Tabela 1: Incidência Acumulada nos últimos 7 dias de casos confirmados em todas as Regiões Covid-19 do Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Monitoramento de Casos confirmado de  Covid-19, Sistema 3As do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (23/01/2022).



Gráfico 5: Número de pessoas internadas em Leitos Clínicos na Região 10

Fonte: Monitoramento de leitos Covid-19, Sistema 3As do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (23/01/2022).



Gráfico 6: Número de pessoas internadas em Leitos de UTIs na Região 10

Fonte: Monitoramento de leitos de UTI Covid-19, Sistema 3As do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (23/01/2022).

Corroborando com os dados de aumento de pessoas infectadas por Covid-19 observa-se no gráfico 7, o aumento expressivo de pessoas que estão
procurando os serviços de saúde para se testarem, no caso de Porto Alegre-RS, que não é diferente dos demais municípios da região, mostrando que as
pessoas estão realmente num processo de relaxamento nos cuidados de medidas mitigatórias: uso de máscara, álcool gel, distanciamento, entre outros, por
isso a necessidade de voltar ao estado de alerta anterior. Além disso, no gráfico 8 mostra que aproximadamente ⅓ das pessoas que fazem o teste estão
tendo o resultado positivo para Covid-19.



Gráfico 7 – Testes RT-PCR e TR antígeno notificados no e-SUS Notifica para residentes de Porto Alegre

Fonte: Boletim Epidemiológico de Porto Alegre-RS 03/22 do dia 19/01/2022.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fsms%2Fusu_doc%2Fboletimep.covid03_22_01_19.pdf&clen=376898
3&chunk=true



Gráfico 8 – Quantidades de resultados confirmados para COVID-19 por tipo de exame (RT-PCR e TR antígeno) para residentes em Porto Alegre

Fonte: Boletim Epidemiológico de Porto Alegre-RS 03/22 do dia 19/01/2022.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fsms%2Fusu_doc%2Fboletimep.covid03_22_01_19.pdf&clen=376898
3&chunk=true

Outro fator importante que observa-se nesse aumento de casos de pessoas infectadas é o sistema de monitoramento de surtos que é definido como
a ocorrência, em período inferior a 14 dias, de duas ou mais pessoas de um estabelecimento diagnosticados com CoVID-19 por exame de PCR ou antígeno. A
identificação da situação deve desencadear imediata comunicação às equipes de saúde dos Municípios. Desde o início da pandemia, as situações de
suspeita de surto têm sido avaliadas pela equipes, por exemplo de Porto Alegre, com orientação dos critérios de testagem dos envolvidos e definição da
necessidade e tempo de afastamento, bem como reforço das orientações de distanciamento, higienização de superfícies e demais regras sanitárias de
acordo com a natureza do local investigado. Uma síntese das recomendações para os locais fechados de trabalho está presente no link -
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/prevencao_e_cuidados_no_trabalho_final.pdf. O gráfico 9 a seguir resume, por tipo de
estabelecimento, a evolução de dos casos de surtos de COVID-19 acontecidos na cidade de Porto Alegre.

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/prevencao_e_cuidados_no_trabalho_final.pdf


Gráfico 9 - Novos surtos de Covid-19 notificados ocorridos em instituições localizadas em Porto Alegre, distribuídos por segmento institucional e semana

epidemiológica de data de início de sintomas:

Fonte: Boletim Epidemiológico de Porto Alegre-RS 03/22 do dia 19/01/2022.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fsms%2Fusu_doc%2Fboletimep.covid03_22_01_19.pdf&clen=376898
3&chunk=true

Os dados apresentados neste documento apontam claramente que a circulação do vírus impacta igualmente em todos os setores da economia de

forma que a necessidade de reduzir o número de casos positivos e isso vai impactar diretamente na redução de surtos (e pessoas envolvidas nos surtos) na

região. A ampliação da testagem, como pode ser observado nos gráficos 7 e 8 mostram que essa estratégia é fundamental para que possamos identificar

precocemente as pessoas positivas e isolá-las. Mas isso está gerando uma sobrecarga muito grande nos sistemas de saúde, especialmente em Unidades de

Atenção Primária em Saúde, por isso é urgente a necessidade de rever a necessidade de testar tantas pessoas. Passar a usar mais critérios clínico

epidemiológico de pessoas, por exemplo contactante sintomáticas de outra pessoa positiva. Isso é possível também porque todo o Estado, mas

especialmente a Região 10 atingiu um alto índice de pessoas vacinadas, como mostra o gráfico 10.



Gráfico 10: Proporção de pessoas vacinadas por Região Covid-19 do Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Monitoramento de leitos de UTI Covid-19, Sistema 3As do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (23/01/2022).

Por isso, os municípios da Região 10 seguiram oferecendo a testagem com objetivo de garantir o isolamento precoce. Além disso, foi reforçado a

necessidade de seguir as medidas mitigatórias como o uso de máscaras e o distanciamento social, mas sem colocar qualquer tipo de restrição às atividades

econômicas. Essas são ferramentas para conter a disseminação desta nova variante, juntamente com o avanço na vacinação que pode conter as internações

e óbitos. O monitoramento atento das Vigilâncias também é fundamental para mitigar as cadeias de transmissão.

Atualização de Protocolos, reavaliação de critérios de testagem, isolamento e quarentena são constantemente revisados à luz de novas evidências

como está colocado no PROTOCOLO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO PARA A TESTAGEM E AFASTAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19

atualizado no dia 14/01/2022 e coloca, como mostra a figura 1 conduta em caso de paciente suspeito de Síndrome Gripal por Covid-19. Na figura 2 segue a

conduta em caso de Paciente Positivo assintomático ou com sintomas isolados de Covid-19. Na figura 3 segue a conduta em caso de Paciente Assintomático

com contato próximo com caso positivo de Covid-19. Na figura 4 segue a conduta em caso de Paciente com Sintomas para Covid-19 e com sinais e sintomas

de gravidade.



Figura 1: Conduta em caso de Suspeita da Síndrome Respiratória por Covid-19.

Fonte:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fcgvs%2Fusu_doc%2Fprotocolo_clinico_epidemiologico_covid-19_20

22-01-14.pdf&clen=144909&chunk=true



Figura 2: Conduta em caso de Paciente Positivo assintomático ou com sintomas isolados de Covid-19.

Fonte:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fcgvs%2Fusu_doc%2Fprotocolo_clinico_epidemiologico_covid-19_20

22-01-14.pdf&clen=144909&chunk=true

Figura 3: Conduta em caso de Paciente Assintomático com contato próximo com caso positivo de Covid-19.

Fonte:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fcgvs%2Fusu_doc%2Fprotocolo_clinico_epidemiologico_covid-19_20

22-01-14.pdf&clen=144909&chunk=true



Figura 4: Conduta em caso de Paciente com Sintomas para Covid-19 e com sinais e sintomas de gravidade.

Fonte:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Flproweb.procempa.com.br%2Fpmpa%2Fprefpoa%2Fcgvs%2Fusu_doc%2Fprotocolo_clinico_epidemiologico_covid-19_20

22-01-14.pdf&clen=144909&chunk=true

A partir disso, a Região 10 apresenta, no anexo II, seu Plano de Ação após o alerta emitido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul no dia
19/01/2022.

ANEXO II

PLANO DE AÇÃO DA REGIÃO DA SAÚDE R10
Alerta Emitido em 19/01/2022

AÇÃO RESPONSÁVEL

(nome/órgão)

O QUE

(definição da ação)

RECURSOS

NECESSÁRIOS
RESULTADO ESPERADO COMENTÁRIOS ADICIONAIS

MÉTRICAS

(Acompanhar e avaliar a ação)

ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

ENTRE MUNICÍPIOS

Comitê Técnico
Regional

Reunião virtual entre
os responsáveis pelo
monitoramento de

dados dos Municípios
da Região para
acompanhar a

evolução diária da
transmissão, condutas
clínicas, ocupação de
leitos clínicos e leitos

Internet, plataforma
de

videoconferência,
recursos humanos

para analisar os
dados.

Ações coordenadas entre
municípios de uma mesma
Região com responsáveis

pelos  dados de
enfrentamento a  COVID-19

como mecanismo de  análise
fortalecido, propagação  de
informações e reforço das

ações propostas no Plano de
Ação.

Reuniões sistematizadas
semanalmente, para a

elaboração e monitoramento do
Plano de Ação.

Evolução diária do índice de
transmissão;

Evolução do número de
consultas clínicas na rede de
Atenção Primária e Urgência e
Emergência por problemas
respiratórios;

Taxa de ocupação de leitos



de UTIs clínicos;

Taxa de leitos de UTIs;

Número de pessoas com o
esquema vacinal completo;

PLANO MUNICIPAL
DE VACINAÇÃO

CONTRA COVID-19

Secretaria
Municipal de

Saúde

Reforço da
necessidade de
completar o esquema
vacinal;

Vacinar o mais
rapidamente possível
as crianças de 5-11
anos de idade;

Vacinas, insumos,
freezer/câmaras

frias, equipes
técnicas

capacitadas,  rede
de informática

Seguir as recomendações
técnicas do PNI – Plano

Nacional de Vacinação e o
Plano Estadual de Vacinação

que, esse último é pactuado na
Comissão Intergestora Bipartite

do (CIB).

É fundamental nessa ação a
comunicação orientativa sobre

quando e onde vacinar e a
importância da segunda dose e

a dose de reforço;

Ações de comunicação
orientativa: importância de

completar o esquema vacinal da
COVID-19 e divulgação da

logística dos pontos de
vacinação  (locais e horários)

Controle do estoque de vacina
(Número de doses aplicadas e
registradas);

Número de pessoas com o
esquema vacinal completo;

POLÍTICA DE TESTES E
RASTREAMENTO DE

CONTATOS

Secretarias de
Saúde

Implementação do
protocolo de
afastamento

Elaboração e
divulgação deste

protocolo

Reduzir a circulação de pessoas
contaminadas e diminuir a

chance de contaminação de
novas pessoas

Seguir os protocolos já
publicados pelo Estado e
reforçar a necessidade de

testagem somente em casos
específicos

Ações de comunicação
orientativa: importância do

distanciamento social conforme
orientações de afastamento

● Paciente com Sintomas: com
esquema vacinal completo
7 dias de afastamento, com
esquema vacinal incompleto

10 dias de afastamento;

● Paciente sem sintomas: com
esquema vacinal completo
5 dias de afastamento, com
esquema vacinal incompleto

10 dias de afastamento;

● Paciente sem sintomas que
teve contato com casos
positivo: com esquema

vacinal completo reforçar
as medidas de prevenção e

manter as atividades
normais;

● Paciente sem sintomas que
teve contato com casos
positivo: com esquema
vacinal incompleto

testagem e quarentena até o



resultado do teste;

ATENÇÃO PRIMÁRIA
EM SAÚDE

Gestor da
Atenção
Primária

Atendimento
ambulatorial ou por
teleconsulta a toda a

população sobre
casos suspeitos ou

confirmados de C-19

Infraestrutura,
pessoal, fármacos

insumos, EPIs;

Profissionais
equipamentos e

estrutura
adequada;

Atendimento em serviços de
saúde dos casos suspeitos ou
confirmados para COVID-19;

Disponibilização de
medicamentos conforme a
necessidade avaliada e
prescrição

Número de atendimentos
diários/profissional;

Horários expandidos de acordo
com  a necessidade;

ATENÇÃO MÉDICO
HOSPITALAR

Secretarias de
Saúde e

Secretaria
Estadual da

Saúde

Garantia do
atendimento

hospitalar (leitos
clínicos e de UTI para

atendimento da
demanda

Infraestrutura,
pessoal, fármacos

insumos, EPIs;

Profissionais,
equipamentos e

estrutura adequada

Atendimento hospitalar e
ambulatorial com toda a
equipe de saúde necessária aos
pacientes com resultado
positivo para COVID-19;

Monitoramento das taxas de
ocupação de leitos clínicos e
leitos de UTIs;

CAMPANHAS DE
COMUNICAÇÃO

Equipe de
Comunicação

Reforço na divulgação
de materiais

orientativos diários
através de

cartazes, vídeos,
imprensa, redes

sociais entre outros.

Promoção de mensagens sobre
prevenção, controle e
tratamento da Covid-19, nos
espaços públicos, rádio,
televisão, mídias sociais,
whatsapp, etc. (número de
telefones úteis)

Envolver associações de bairros,
sindicatos, lideranças religiosas,

empresários, universidades e
outras

Materiais divulgados

Alcance das mídias
disponibilizadas



FISCALIZAÇÃO
ORIENTATIVA

Todas as
secretarias que
tem fiscais no

município

Fiscalizar com o
objetivo de orientar

Materiais
orientativos para

divulgação.

Funcionários e
veículos dos
Municípios.

Orientar a sociedade em
relação ao reforço e
continuidade dos protocolos
sanitários, medidas de proteção
individual e cuidados com os
ambientes (higiene, ventilação,
etc);

Controle de aglomeração, uso
correto de  máscara, uso e/ou
disponibilização de álcool 70%;

Nº de locais fiscalizados /
Orientados.


