
Resolução 04 COE/Serafina Corrêa Serafina Corrêa, 16 de abril de 2020

Análise situacional, previsão de ações para o pico pandêmico

Linha do tempo da resposta nacional e internacional da Pandemia do COVID-19.

1- 19  de  fevereiro  de  2020 –   Publicação  da  Primeira  versão  do  Plano  de

Contingência e Ação do Município de Serafina Corrêa – RS.

2- 17 de março de 2020 – Criação do COE Municipal, suspensão das aulas nas

redes de ensino, suspensão de eventos, suspensão de atendimentos eletivos e

outras restrições. Decreto 805/2020. 

3- 18 de março de 2020 – novas restrições aos atendimentos de saúde. Decreto

806.

4- 18 de março de 2020 - O primeiro caso suspeito Masculino 63 anos de

Serafina Corrêa teve seu resultado confirmado.  Caso internado no Hospital

Tachini de Bento Gonçalves – RS

5- 19 de março de 2020 -  Fechamento dos comércios locais e imposição de

restrições Decreto 807/2020.

6- 20 de março de 2020 – resultado do 2º caso positivo. Masculino 57 anos.

7- 20 de março de 2020 –  suspende os  serviços  públicos  com exceção dos

serviços essenciais. Decreto n 808/2020.

8- 20  de  março  de  2020 –  Declarada  o  Estado  de  Calamidade  Pública  e

convalida os decretos anteriores. Decreto nº 810/2020

9- 20 de março de 2020 – Portaria 454/2020 do Ministério da Saúde declarando

a  transmissão  comunitária  em  todo  o  Brasil.  Reunião  com  todos  os

profissionais da Secretaria da Saúde para esclarecer a Nota Informativa da

Secretaria da saúde que trata da orientação dos atendimentos e pontua o fluxo.



10-21 de março de 2020 – Central telefônica da vigilância em saúde recebe neste

dia 82 ligações de pessoas que tiveram contato com o paciente.

11-22 de março de 2020 – Nota informativa do COE-RS define que a notificação

será somente de Síndromes Gripais (SG) de Profissionais de Saúde e para

casos  hospitalizados  de  Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave  (SRAGs).

Declaração de TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA no estado  do  RS.  Fase de

mitigação.

12-24 de março de 2020 – confirmação do terceiro caso, feminino de 58 anos.

13-25 de março de 2020 – novo decreto municipal fazendo um compilado dos

anteriores, decreto 813/2020.

14-01 de abril de 2020 -  Decreto Estadual 55.154 com restrições até 15 de abril

de 2020.

15-06 de abril  de 2020  – Boletim Epidemiológico n 7 do Ministério da Saúde

esclarecendo medidas de distanciamento social e fases, bem como orientando

ações.

16-08  de  abril  de  2020  –  Confirmação  de dois  casos.  60  anos –  feminino  –

hospitalizada  em Passo  Fundo  e  63  anos  –  masculino  –  hospitalizado  em

Passo Fundo.

17- 08 de abril de 2020 – Decreto estadual 55.177 alterando o decreto 55.154.

18- 09 de abril de 2020 – Novo decreto 827, prorrogando as restrições municipais

até 30 de abril de 2020.

19-15  de  abril  de  2020-  óbito  do  1º  caso  confirmado  internado  em  Bento

Gonçalves.

Tendo por base o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde nº 7 de 06 de abril

do corrente.

Quanto as medidas de distanciamento social:

São as medidas de distanciamento social que objetivam reduzir a velocidade

da transmissão. Destas:

a- Distanciamento Social Ampliado (DSA)

 Todos os setores da sociedade permanecem na residência durante a

vigência desta norma. Restringe o máximo o contato das pessoas. A

longo prazo gera impactos significativos a economia.



b- Distanciamento Social Seletivo (DSS)

 Grupos  de  risco  ficam  isolados.  Retorno  gradual  as  atividades

laborais.  Como  desvantagens  vê-se  que  os  grupos  vulneráveis

continuarão  em contato  com as  pessoas  infectadas  e  poderá  ter

aumento de casos.

c- Bloqueio total (lockdown)

 Interrompe qualquer atividade por um curto período de tempo. Como

desvantagem o alto impacto econômico.

Fases epidêmicas conforme o ministério da saúde e o cenário hipotético

Estamos hoje, dia 16 de abril na semana epidemiológica nº 16 com 05 casos

confirmados no Município de Serafina Corrêa e na fase de epidemia localizada.

Prevendo que o pico epidêmico seria em final de maio verificamos que para

esta preparação os serviços necessitam, prevendo os condicionantes sugeridos:

Secretaria Municipal da Saúde

Centro Municipal de Saúde e 05 Unidades Básicas de Saúde

1- Recursos Humanos disponíveis 

Médicos - 

 03 obstetras e ginecologistas. -  02 de 40 horas

02 de 20 horas – 01 no serviço de ultrassom.

 02 pediatras - 01 de 40 horas



           - 01 de 20 horas

 07 clínicos gerais – 04 de 40 horas

01 de 32 horas (Mais Médicos assumindo dia 15-04-2020)

02 de 20 horas

Enfermeiros – 

 08 concursados e 01 RPA por 60 dias (01 enfermeira em

licença maternidade)

Farmacêutico e bioquímico –  01 na vigilância epidemiológica

Farmacêutico – 01 de 40 h

Técnicos em enfermagem

 05 de 36 horas no SAMU

 02 de 36 horas nas vacinas

 05 de 40 horas nos postos de saúde

 04 de 36 horas no Centro Municipal de Saúde

Higienizadoras

Empresa terceirizadas 

02 concursadas de 40 horas (01 em licença-saúde)

Recepção

01 de 44 horas como Cargo de confiança

03  de  36  horas  concursadas  e  alocadas  nos  postos  de

saúde

01 no Centro Municipal de Saúde de empresa terceirizada

Agentes comunitários de saúde – auxilio na recepção dos postos. 

Estratégias para o pico epidêmico em relação aos Recursos Humanos

1- Encaminhar  solicitação  para  processo  seletivo  para  a  administração

municipal, visto que não tem concurso em aberto.



2- Concentrar os atendimentos em 01 unidade referência para sintomáticos

respiratórios e 02 unidades básicas que atendam as demais necessidades,

visando a otimização de recursos humanos.

3- Caso necessário, contratação por RPA como última alternativa.

2- Equipamentos de Proteção Individual

Tipo estoque Necessário
Máscara Cirúrgica 4100 23.000
Máscara N95 1251 0
Aventais 1250 7.600
Gorros 1000 0
Álcool 70% 931 litros de 98% para

diluição

0

Alcool gel 200 litros 0
Óculos protetores 40 0
Protetor facial 0 30 já comprados
Luvas  cirúrgicas  tam P

– caixas com 100

249 0

Luvas cirúrgicas tam M

– caixas com 100

245 0

Luvas cirúrgicas tam G

– caixas com 100

250 0

Testes rápidos 200

OBS: o cálculo de necessidade é feito a partir da calculadora de EPIs prevendo

o uso dos últimos 15 dias. Foi  acrescido um quantitativo maior para o pico

epidêmico.

Estratégia em relação ao abastecimento de EPIs: 

As  máscaras  e  aventais  pela  dificuldade  de  aquisição  serão

confeccionados por costureiras locais, especialmente as que serão de uso dos

pacientes. Deste quantitativo metade serão máscaras artesanais, as demais já

estão sendo adquiridas, assim como os aventais.

A compra de máscaras e aventais está sendo providenciada e teremos

em estoque para 4 meses.



Hospital Nossa Senhora do Rosário

1- Recursos humanos

 Médicos – 07 Clínicos gerais, 01 cirurgião, 01 anestesista, 04 obstetras, 

02 pediatras

 Enfermeiros – 07 (sendo 01 em licença maternidade e gerente de 

enfermagem em home office devido gestação)

 Técnicos em enfermagem – 21

 Farmacêutico – 04

 Higienizadoras - 04

 Recepção – 05 (incluindo gerente de recepção)

 Serviço de Nutrição e Dietética – 06 (incluindo nutricionista)

 Técnicas de Radiologia – 02

Estratégia para o pico epidêmico

Ademais,  o  Hospital  Nossa  Senhora  do  Rosário  está  recebendo

currículos  de  profissionais  de  saúde  para  análise  e  contratação  imediata

sempre que necessário, para que a equipe não fique sobrecarregada ou para

que  não  se  tenha  profissionais  suficientes  para  atendimento  em  caso  de

lotação hospitalar.

Além disso, caso o hospital esteja com deficiência e com dificuldade de

contratação de recursos humanos,  os profissionais  da  Secretaria  da  Saúde

serão recrutados para auxilio. 

2- Equipamentos de Proteção Individual

Tipo Estoque Necessário (ao dia)

Avental Manga Longa 630 10

Óculos de proteção 20 0

Máscara cirúrgica 550 60



Máscara N95 497 03

Luvas cirúrgicas tam P 8900 100

Luvas cirúrgicas tam M 9400 200

Luvas cirúrgicas tam G 3100 100

Álcool gel 5 litros 7,5  galões 0

Álcool gel 460 ml 4,14 frascos 0

Álcool 70% 65 litros 01

Álcool 96% 12 litros 0

Protetor facial 07 (sendo distribuídos um
para cada profissional da

enfermagem)

0

Toucas 2300 100

Estratégia do Pico Epidêmico

Repasse  de  valor  do  recurso  ministerial  para  compra  de  parte  dos

insumos  garantindo  o  estoque.  A  comunidade  e  algumas  entidades  tem

auxiliado  permanentemente  para  a  reposição  dos  estoques  sempre  que

necessário. O poder público municipal servirá de retaguarda para a reposição

de insumos caso seja estritamente necessário.

3- Equipamentos

O  hospital  possui  quatro  respiradores,  contabilizados  como:  dois

estacionários, um de transporte e um carro de anestesia.  Temos mais dois

respiradores  para  chegada  entre  os  meses  de  abril  e  maio.  Ainda,  para

cirurgias de urgência/emergência, contamos com outro aparelho de anestesia.



Referente  aos  monitores  cardíacos,  hoje  temos  três  disponibilizados  no

hospital. 

O hospital  possui  rede de oxigênio instalada em todos os leitos para

COVID-19.

Temos na equipe hospitalar um anestesista que será chamado em casos

mais urgentes para auxiliar a equipe médica na manipulação dos respiradores

e manejo de vias áreas dos pacientes, se necessário.

4- Estratégia para atendimento de internação 

O  atendimento  de  pacientes  sintomáticos  respiratórios  é  realizado  em

ambientes exclusivo desde seu acesso.

Atualmente, para casos suspeitos ou confirmados do COVID-19, possuímos 10

leitos de isolamento, contabilizados nos apartamentos 08, 09, 10, 11, 12 e 13. Se for

necessário,  ampliaremos  o  isolamento  para  mais  três  apartamentos,  nos  quais

descritos são o 26, 28 e 29.

5- Referência para leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva)

A  referência  para  a  internação  em  tratamento  intensivo  do  Município  de

Serafina Corrêa conforme a regionalização estadual é o Município de Passo Fundo,

Hospitais São Vicente de Paulo e Hospital de Clínicas. Além desses, pelo sistema

Gerint  (Gerenciamento  de  Internações  Hospitalares)  e  pela  Central  de  Leitos  do

Estado também podemos solicitar retaguarda para este tipo de serviço.

Outros condicionantes importantes

a- Treinamento das equipes 

O que: uso dos EPIs

Quem: Técnico de Segurança do Trabalho Mateus Fornari (voluntário)

Quando: por agendamento – já organizado para a próxima semana

Como: UBS e o Hospital



b-  O que: como agir frente ao medo

Quem: Psicóloga Cristiane Zulian e psicóloga Kassiana Nardi

Quando: por agendamento – está sendo organizado

Como: UBS e hospital

c-  O que: Treinamento para manejo do Respirador

Quem: Dr. Andre Watts Santos

Quando: por agendamento – está sendo organizado

Como:  médico e enfermeiro do hospital e do SUS

Marla Regina Pavoni Gallina

Presidente

Salete Pinto Cadore

Secretaria da Saúde

Edson Dalberto

Médico e Coordenador de Saúde

Julia de Costa Ferro

Médica

Fernanda Sordi

Farmacêutica

Patricia Betineli

Farmacêutica e Bioquimica

Vigilância epidemiológica

Likmayer da Cruz

Enfermeiro e coordenador

Andre Bianchet

Administrador do hospital


