ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO
PODER EXECUTIVO
____________________________________________________________________________________
______________

BOLETIM DIÁRIO DA COVID-19
ATUALIZADO EM 12/01/2021 às 10:30 h
__________________________________________________________________
1. Dados sobre a epidemia:
- Casos confirmados: 148
- Casos suspeitos em análise: 04
- Casos suspeitos internados: 00
- Casos confirmados internados: 00
- Casos negativos: 915
- Óbitos: 04
- Recuperados: 137
- Inconclusivos: 08
2. Histórico da evolução da doença no Município, com esclarecimentos
quanto aos dados apresentados:
Com o início da pandemia, houve a reorganização dos serviços públicos de saúde
do Município de Passo do Sobrado, bem como a adequação física das unidades
para atendimento de possíveis casos de pacientes acometidos pela Covid-19.
Todos os casos suspeitos são avaliados pela equipe de saúde, conforme
determina o protocolo, e são mantidos em isolamento domiciliar com posterior
monitoramento da evolução clínica. Até o momento, o Município teve 08 casos
de internações e 4 óbitos confirmados de pacientes contaminados pelo novo
coronavírus, demonstrando a efetividade das ações realizadas, bem como
evidenciando a capacidade de atendimento dos serviços de saúde municipal. Os
casos confirmados são monitorados pela Vigilância Epidemiológica do
Município. No momento, há 148 casos positivados, destes, 137 já se apresentam
curados. Há 05 casos em monitoramento aguardando o período estipulado pelo
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protocolo, para a realização de exames e ou resultado dos mesmos, a fim de
confirmar ou descartar novos casos no Município.
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3. Evolução do número de pacientes internados em leitos de UTI por
COVID-19:
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4.
5.
6.
7.
8.

Leitos do Sistema Único de Saúde (SUS):
Leitos privados:
Leitos COVID-19:
Respiradores/ventiladores pulmonares disponíveis em UTI:
Taxa de ocupação de leitos COVID-19, tanto por munícipes como por
pacientes provenientes de outras cidades:

nº. leitos SUS
nº. leitos privados;
nº leitos Covid-19 (total)
Covid SUS Clínico
Covid Privado Clínico
UTI Covid

98
41
21
8
5
8

Taxa de ocupação de leitos Covid-19,
tanto por munícipes como por pacientes
provenientes de outras cidades;
% Total de Ocupação Covid Clínico
% Total de Ocupação UTI Covid
Nº respiradores/ventiladores pulmonares
disponíveis em UTI.

ago/20*
51%
84%
21

*utilizado a base de dados de ocupação de pacientes do mês de Agosto/20.

9. Equipe de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social:
- Acadêmico(a) de Enfermagem em realização de estágio: 01
- Enfermeiros: 05
- Médicos: 02
- Técnicos de Enfermagem: 06
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- Higienização: 04
- Demais profissionais: 29
10. Medidas já adotadas no Município:

Estratégias preventivas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde e
Ação Social:
- Elaboração do Plano de contingência;
- Testagem dos profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Saúde;
- Adequação de salas nas unidades voltadas ao atendimento de pacientes
suspeitos respiratórios;
- Adequação dos atendimentos por meio da readequação da agenda;
- Vacinação da gripe em ambiente externo à sala de imunização, de forma
organizada e com distanciamento social e também realizada à domicilio
priorizando acamados e idosos com comorbidades;
- Estímulo ao uso das máscaras, por meio de carros de som;
- Realização de videoconferências instrutivas de como evitar a propagação do
vírus nas comunidades;
- Distribuição de informativos para prevenção do novo coronavírus;
- Auxílio e orientação da população na organização do distanciamento social,
uso máscaras e medidas de higiene com lavagem das mãos e aplicação álcool em
gel, prestado pelos Agentes Comunitários de Saúde e profissionais da área da
saúde;
- Orientação e capacitação da equipe multidisciplinar para o enfrentamento da
Covid-19;
- Barreiras sanitárias em parceria com a Brigada Militar nas entradas da cidade;
- Adesão à pesquisa/ estudo para identificar a propagação da Covid-19, que será
realizada a partir do dia 02/08/2020 de 2/2 semanas em 4 etapas para detecção
de casos no município;
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- Intensificação da limpeza nas áreas de maior circulação na unidade de saúde e
sempre que necessário (circulação de paciente suspeito);
- Orientação dos profissionais da saúde para intensificar a lavagem das mãos;
- Disponibilização de álcool em gel (70%) na recepção, corredores, sala de
triagem, sala de procedimento, consultório médico e demais setores;
- Distanciamento das cadeiras na sala de espera e diminuição no número de
pessoas atendidas nas unidades. Orientação para que os acompanhantes dos
pacientes que irão consultar na emergência, para que aguardem na área externa
da instituição;
- Ambientes são mantidos abertos e arejados;
- Monitoramento e investigação de síndrome gripal suspeito de doença por
coronavírus, acolhimento, aferição sinais vitais, identificação do número de
telefone bem como o endereço;
- Preenchimento fluxograma FAST-TRACK;
- Preenchimento do termo de notificação e responsabilidade de isolamento
domiciliar;
- Realização de orientações para boas práticas de higiene a fim de evitar a
propagação do novo coronavírus;
- Oferta de máscaras a pacientes com sintomas respiratórios agudos;
- Uso de termômetro com sensor infravermelho para verificação da temperatura
na emergência, evitando o contato nos pacientes;
11. Medidas que serão adotadas em caso de não suprimento da demanda pela
capacidade instalada do Sistema Único de Saúde no Município:
- Ampliação da equipe para suprir demandas de atendimentos.
- Referenciar pacientes para locais com capacidade instalada por meio de contato
prévio com Hospital São Sebastião Mártir e ou Unidade de Pronto Atendimento
– UPA de Venâncio Aires ou através da central de leitos;
- Buscar ampliação dos Leitos de UTI COVID-19 junto a Associação dos
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Municípios do Vale do Rio Pardo (AMVARP) e o Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Vale do Rio Pardo (CISVALE).
12. Coeficiente de casos confirmados em relação à população atendida (por
100.000 habitantes):
(148 casos para 6.574 habitantes).
13. Comparação desse coeficiente com a média nacional:
- Coeficiente nacional: 3.869,5
- Coeficiente estadual: 4.237,1
- Coeficiente municipal: 2.251,2
14. Testes disponíveis à população:
261 testes em estoque e demais sendo adquiridos conforme a demanda.

Informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social para
a Assessoria de Comunicação da Administração Municipal.
Atualizado em 12 de janeiro de 2021, às 10:30 horas.
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