Boletim COVID-19 nº 246/2020

Porto Alegre, 13 de Janeiro de 2021.
Horário de Publicação: 19:00

Este Boletim é produzido pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS/POA) desde
a declaração de Porto Alegre como área de transmissão comunitária do novo coronavírus
(SARS-CoV-02) pelo Ministério da Saúde, em 2020, para atualização das informações sobre o
enfrentamento à epidemia de CoVID-19 na cidade.
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1) Dados sobre a epidemia
Até a presente data, foram confirmados 82238 casos de CoVID-19 entre residentes de Porto Alegre. O
gráfico 1 apresenta a evolução diária dos casos. Destes, 7745 casos estão em processo de validação de dados
junto a SES/RS. Cento e oitenta e um (181) casos apresentam o status ‘inconclusivo’. Como os dados são
revisados constantemente, casos oriundos de residentes de outros municípios são encaminhados para a
Secretaria Estadual de Saúde, podendo haver, por este mesmo motivo, recebimento de casos notificados fora
de Porto Alegre, referentes a moradores da capital.
Os casos de síndrome gripal são atendidos na rede de assistência à saúde e orientados quanto aos
cuidados necessários. Desta forma, o total de casos positivos para CoVID-19 referem-se somente àqueles com
diagnóstico laboratorial, testagem rápida ou clínico-epidemiológico. A situação de todos os casos notificados,
de acordo com o resultado da investigação epidemiológica, está apresentada no gráfico 2. Os casos de
síndrome gripal têm registros computados nos sistemas utilizados para atendimento (gráficos 3 a 7).
Nesta data, e durante o final de semana, foram informados pelas fontes notificadoras 06 (seis) óbitos,
ocorridos nos dias referidos na descrição a seguir, entre moradores de Porto Alegre que tiveram exame positivo
para CoVID-19. As comorbidades, quando informadas, estão descritas.
Óbito 1983, 10/12/2020 no domicílio. Homem, 85 anos. Sem internação. Teste rápido antigênico
reagente em 23/11. Comorbidades: diabetes mellitus e doença cardiovascular crônica, institucionalizado.
Óbito 1984, 08/01/2021, Hospital São Lucas da PUCRS. Mulher, 85 anos. Internação: 29/12. RT-PCR
detectável em 29/12. Comorbidades: doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e hipertensão.
Óbito 1985, 13/01/2021, Hospital Independência. Mulher, 112 anos. Internação: 05/01. Teste rápido
antigênico reagente em 04/01. Comorbidades: doença neurológica crônica, institucionalizada.
Óbito 1986, 25/12/2020, Hospital São Lucas da PUCRS. Mulher, 71 anos. Internação: 24/12. RT-PCR
detectável em 25/12. Comorbidades: diabetes mellitus, pneumopatia crônica e hipertensão.
Óbito 1987, 08/01/2021, Santa Casa. Mulher, 81 anos. Internação: 10/12. RT-PCR detectável em 10/12.
Comorbidades: pneumopatia crônica e imunodeficiência.
Os serviços de Unidade de Terapia Intensiva da cidade apresentam 30 casos suspeitos de CoVID-19,
sendo 2 na pediatria e 28 adultos, e 274 casos confirmados adultos e 2 na pediatria (gráfico 10).
Balanço
● Casos confirmados - 82238
● Casos em análise - 10404
● Negativos - 205177
● Óbitos - 1987
● Recuperados - 74228
● Inconclusivos - 181
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Gráfico 1 - Acumulado de casos confirmados e óbitos por CoVID-19, entre moradores de Porto Alegre, por data
de notificação e dia do óbito.

FONTE: Banco de dados SMS/DVGS/EVDT. *Dados atualizados em 13/01/2021, 15:00, sujeitos à revisão.

Para visualizar o gráfico 1 em alta definição, clique no link. Para visualizar os casos de CoVID-19 de
residentes de Porto Alegre nos territórios da cidade, acesse o mapa em https://bit.ly/2zjCFFg. O mapa
apresenta o número absoluto de casos da doença em cada território das unidades de saúde da Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Alegre, considerando o local de moradia de paciente com resultado positivo para
CoVID-19.
Gráfico 2 - Distribuição de casos notificados por CoVID-19, de acordo com o resultado, entre residentes de
Porto Alegre, 2020.

FONTE: Banco de dados SMS/DVGS/EVDT. *Dados atualizados em 13/01/2021, às 15:00, sujeitos à revisão.
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Gráfico 3 - Número de pacientes atendidos em Prontos Atendimentos por síndrome gripal e outras condições
respiratórias, nos meses de 2019 e 2020.

*Pronto-Atendimentos Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Centro dos Comerciários. Fonte SIHO. Extração: 11/01/2021

Gráfico 4 - Número de pacientes atendidos semanalmente nos pronto atendimentos por todas condições
respiratórias, em 2020, por semana epidemiológica

*Pronto-Atendimentos Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Centro dos Comerciários. Fonte SIHO. Extração: 11/01/2021
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Gráfico 5 - Número de pacientes atendidos nas unidades de atenção primária por síndromes gripais e outras
condições respiratórias, por meses de jul/2019 até nov/2020

Fonte: e-SUS AB / SMS / PMPA - Prontuário Eletrônico e-SUS AB / Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre /
Extração: 11/01/2021

Gráfico 6 - Número de pacientes atendidos semanalmente para síndromes gripais e outras condições
respiratórias em 2020, por semana epidemiológica

Fonte: e-SUS AB / SMS / PMPA - Prontuário Eletrônico e-SUS AB / Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre /
Extração: 11/01/2021
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Gráfico 7 - Número de Pacientes Atendidos por Síndrome Gripal e Outras Condições Respiratórias nas Unidades
de Atenção Primária e Pronto Atendimentos, em 2019 e 2020

*Fonte E-SUS e SIHO. Extração: 11/01/2021

Gráfico 8 - Distribuição do número de óbitos por todas as causas entre residentes de Porto Alegre, por mês e
entre os anos de 2019 a 2020.

Fonte: BI Pentaho SMS/ BD SIM - PORTO ALEGRE. Disponível em:
https://pentaho-pmpa.procempa.com.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ASMS%3AIndicadores%3AEventos%20Vitais%3Amortalidade%20geral.wcdf/ge
neratedContent. Acessado em: 12/01/2021, sujeito à revisão.

Para acessar informações sobre o perfil dos óbitos por CoVID19, entre residentes de Porto Alegre,
acesse o link - Óbitos SIM.
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Gráfico 9 - Distribuição dos óbitos com exame positivo para Covid 19 por faixa etária e presença ou não de
comorbidades e fatores de risco, Porto Alegre, 2020.

Fonte: SIVEP-GRIPE - PORTO ALEGRE. *Dados atualizados em 08/01/2021, sujeitos à revisão.

Até a data de 20/10/2020, Porto Alegre contabilizou 1.197 óbitos de pessoas com exame positivo para
Covid-19. Desse total, 1.134 (95%) possuíam alguma comorbidade ou outro fator de risco, sendo doença
cardiovascular, incluindo hipertensão arterial sistêmica, a mais frequente, com 71% do total de 1.134. A
segunda comorbidade mais frequente entre os casos de óbitos com comorbidade ou fator de risco foi diabetes
(38%), seguida por obesidade (10%) e tabagismo (9,7%).

Gráfico 10 - Total de Pacientes Internados em UTI (todos os tipos) por CoVID-19 por dia, em Porto Alegre.

Fonte:MONITORAMENTO DIÁRIO DE PACIENTES EM UTIs. Extração em 13/01/2021 - 17:00
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Gráfico 11 – Testes realizados na rede de saúde do município por semana

Gráfico 12 - Testes concluídos solicitados pela Rede Ambulatorial SUS de Porto Alegre.
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2) Síntese de conceitos e condutas
Situação apresentada

Conduta
● Isolamento junto ao caso positivo e orientação de sinais de alerta
● No GERCON3: Notificação de pessoa com sintomas de COVID-19 > NÃO →
Tipo de contato: contatante domiciliar
● Realização de Teste Rápido 20 dias após o início dos sintomas do índice

Paciente assintomático contato
domiciliar de pessoa com
PCR+¹ para COVID-19

●

Paciente assintomático contato
de trabalho² de pessoa com
RT-PCR+, por detecção de
antígeno para COVID-19 ou TR
IgM+.

Verificar período e duração de contato com caso índice
● Orientação de sinais de alerta e de reavaliação
● Cuidados no trabalho conforme documento
https://bit.ly/PrevencaoTrabalhoCOVID19
No GERCON3: Notificação de pessoa com sintomas de COVID-19 > NÃO →
Tipo de contato: contatante de trabalho

●

Paciente com sintomas de
surgimento recente porém sem
suspeita de COVID-19

●

Notificação do paciente no GERCON3
● Atestado médico
● Orientar o isolamento domiciliar do paciente, dos contactantes
domiciliares e cuidados de higiene conforme recomendações do
documento Orientações sobre isolamento domiciliar do paciente e de seus
contactantes
● Orientar testagem dos contatantes domiciliares e do trabalho
● Registro no e-SUS ou SIHO com CID B34.9
●

Pacientes com sintoma cardinal
para COVID-19 - febre, tosse,
cefaleia, alteração no olfato ou
no paladar, adinamia, mialgia
e dificuldade de respirar, dor
de garganta - ou 2 sintomas
em associação, sem sinais de
alerta
Paciente com febre OU
sintomas respiratórios ou
outros sintomas consistentes4
residente em ILPI
Profissional de Saúde com
sintomas cardinais de COVID
19 ou outros sintomas
consistentes, sem sinais de
alerta

Paciente com sintomas de alta
suspeição para COVID-194 e
com sinais e sintomas de
gravidade6

● Orientação de sinais de alerta e de reavaliação
Checar contato com pessoas com diagnóstico confirmado de COVID-19
● Reforçar orientações de higiene e distanciamento
● Se possível, orientar afastamento das atividades do trabalho

●

Notificação do paciente no GERCON se profissional enfermeiro / médico
assistente de paciente residente em ILPI
● Acionamento da Central de Monitoramento de casos suspeitos em ILPI whatsapp (51) 98902-7789.
Notificação no GERCON3
● Atestado médico5
Orientar o isolamento do paciente e dos contatantes e demais cuidados
● Registro no e-SUS ou SIHO com CID B34.9
●

●

● Referenciamento e/ou Atendimento em Pronto Atendimento, UPA ou
acionamento do SAMU conforme a gravidade
● Notificação de pacientes internados e que atendam critérios de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) - pelo SIVEP-GRIPE ou por telefone com a
Vigilância em Saúde.
● Orientar o isolamento domiciliar e cuidados de higiene dos contactantes
domiciliares.

¹Exame de PCR: Para efeito de tomada de decisão, são considerados equivalentes os exames de diagnóstico de COVID-19
pelos métodos de RT-PCR, teste de antígeno ou teste sorológico com evidenciação de IgM+.
²Contatantes do trabalho: Pessoas que trabalham no mesmo local (ambiente, sala) e que apresentaram contato
persistente (mais de 1 hora de duração) com caso confirmado de Covid-19 por RT-PCR, teste de antígeno ou sorológico
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com IgM +, com contato ocorrido no período de transmissão do primeiro caso confirmado - ou seja, 2 dias antes até 10
dias após início sintomas;
3
Nos hospitais e demais serviços onde o resultado do exame independe da rede de assistência laboratorial da SMS, as
notificações dos casos suspeitos, confirmados e descartados deverão ser registradas e atualizadas diretamente no ESUS
Notifica.
4 
Sintomas cardinais para COVID19: Tosse, febre, cefaleia, alteração no olfato ou paladar, dor de garganta, adinamia,
mialgia, dificuldade de respirar
5
Tempo de afastamento: O tempo de afastamento depende do quadro clínico do paciente, conforme especificado no item
4 e.
6
Sinais e sintomas de gravidade: Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento
de frequência respiratória avaliada de acordo com a idade, piora nas condições clínicas de doenças de base, hipotensão,
insuficiência respiratória aguda. Em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose,
tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

Para saber os locais de atendimento e horários, acesse http://prefeitura.poa.br/coronavirus/saude
Isolamento domiciliar dos contactantes domiciliares
Todo paciente com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 deve ser orientado, em cada contato com
o serviço de saúde, a se manter em isolamento domiciliar - ou seja, não sair de casa para nenhuma atividade junto às pessoas que residem no mesmo domicílio, como estratégia essencial para a contenção da circulação
viral.
Assim, ainda no primeiro atendimento do paciente suspeito deverá ser questionado com quem o
paciente reside, fornecendo atestado / declaração da necessidade de isolamento domiciliar para todos os
contactantes domiciliares, pelo período mínimo de 14 dias, o qual poderá ser estendido no caso de surgimento
de sintomas nos contactantes - o afastamento é válido para todas as categorias profissionais, incluindo
profissionais de saúde.
Também devem ser notificados todos os contatantes domiciliares do paciente com caso confirmado,
com orientação de realização de teste rápido após o período de isolamento domiciliar, idealmente após 20 dias
do início dos sintomas do caso confirmado.
Documento orientativo da SMS sobre isolamento domiciliar e afastamento de contactantes das
atividades
laborais
está
disponível
no
link
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/orientacoes_para_isolamento_domiciliar_23_d
e_junho.pdf.
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3) Evolução do número de pacientes em UTIs da demanda por Leitos em Porto Alegre
Os gráficos e tabelas a seguir demonstram a evolução do número de pacientes com COVID-19
confirmada nas UTIs de Porto Alegre nos últimos 45 dias e a ocupação atual, segundo hospital e município de
origem. Os dados, monitorados desde o início da pandemia, permitem uma medida objetiva e facilmente
mensurável da evolução da pandemia e de seu grau de saturação do sistema de saúde. Os dados, atualizados
diariamente, podem ser acompanhados em MONITORAMENTO DIÁRIO DE PACIENTES EM UTIs.
Tabela 1. Número de pacientes confirmados para CoVID19 em leitos de UTI Adulto em Porto Alegre segundo
origem do paciente e hospital de internação.

Gráfico 13. Número de pacientes confirmados para CoVID19 em leitos de UTI Adulto em Porto Alegre segundo
origem do paciente de 15/06 a 11/01.
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O monitoramento da demanda por leitos do Sistema Único de Saúde de casos suspeitos e confirmados
de COVID-19 e demais patologias, e, do tempo de regulação para a liberação do acesso aos leitos também são
utilizados para mensurar objetivamente a evolução da pandemia e o grau de saturação da rede hospitalar de
Porto Alegre. Os gráficos abaixo demonstram a evolução do número de solicitações de internação em UTI ou
Enfermaria Adulto para pacientes com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e de outras patologias nos
últimos 50 dias, além do tempo de resposta para liberação de acesso aos leitos demandados. A fonte dos dados
é o Sistema GERINT, através de ferramenta de BI .

Gráfico 14 e 15. Número de solicitações de internações SUS UTI Adulto em Porto Alegre: Total e Síndrome Gripal
(suspeitos e confirmados COVID-19) nos últimos 50 dias.

Fonte: BI do Sistema GERINT atualizado em 12/02/2021 às 7:31
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Gráficos 16 e 17. Número de solicitações de internações SUS Enfermaria Adulto em Porto Alegre: Total e
Síndrome Gripal (suspeitos e confirmados COVID-19) nos últimos 50 dias.

Fonte: BI do Sistema GERINT atualizado em 12/02/2021 às 7:31

Gráficos 18 e 19. Número de autorizações de internações SUS em UTI Adulto em Porto Alegre: Total e Síndrome
Gripal (suspeitos e confirmados COVID-19), mediana e percentil 80 de Tempo de Regulação (tempo entre a
solicitação e a autorização para 50% e 80% das internações autorizadas, em horas).

Fonte: BI do Sistema GERINT atualizado em 12/02/2021 às 7:31
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Fonte: BI do Sistema GERINT atualizado em 12/02/2021 às 7:31
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4) Orientações gerais - Notificações, realização e importação de exames, atestados
médicos e retorno às aulas
a) Notificação
Para fins de NOTIFICAÇÃO IMEDIATA E OBRIGATÓRIA, os profissionais de saúde devem estar atentos
para as seguintes definições de casos:
CASO SUSPEITO DE COVID-19:
Indivíduo com sintoma de surgimento, sendo
1) Um sintoma cardinal como tosse, febre, cefaleia, alteração no olfato ou no paladar, adinamia,
mialgia e dificuldade de respirar.
2) Pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor
de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos, diarreia.
● Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro
diagnóstico específico.
● Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão
mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) hospitalizado:
Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU
saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.
● Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem
intercostal, desidratação e inapetência.
Também devem ser obrigatoriamente notificados:
● Residentes de ILPIs com febre OU tosse ou outro sintoma compatível - conforme detalhamento
abaixo;
● Contatos domiciliares de pessoas com diagnóstico confirmado de COVID-19.
● Contatos de trabalho de pessoas com diagnóstico confirmado de COVID-19.
● Ocorrência de 2 ou mais casos confirmados de COVID-19 (por RT-PCR) em profissionais de
saúde em atuação no mesmo setor em menos de 14 dias;
COMO NOTIFICAR
Serviços ambulatoriais e hospitalares que utilizam a rede laboratorial da SMS
Deve ser acessado o sistema GERCON e lizadas para a solicitação de consultas e exames - deve ser
acessada a função "Notificação CoVID-19> Nova Notificação CoVID-19" no menu do sistema (canto superior
direito).
Para os profissionais que não têm as credenciais de acesso ao sistema GERCON, o acesso deverá ser
solicitado pelo e-mail perfil.covid@portoalegre.rs.gov.br. No momento de solicitar a credencial de acesso ao
Sistema GERCON, informar: ‘Nome completo’, ‘CPF’, ‘endereço de e-mail’ e ‘CNES do serviço de saúde’ o qual
está vinculado.
IMPORTANTE: O CPF do profissional notificante deve estar cadastrado no CNES de algum
estabelecimento de saúde. Esta notificação será enviada automaticamente para a Vigilância em Saúde de Porto
Alegre. Se necessário, é possível imprimir ou salvar o arquivo em PDF gerado pelo sistema.
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Serviços ambulatoriais e hospitalares que utilizam a rede laboratorial da SMS (internação não SRAG e
ambulatórios)
Para os hospitais que não dependem do serviço laboratorial ofertado pela SMS, os casos suspeitos e
confirmados devem ser notificados diretamente no sistema ESUS Notifica. Neste sistema, o notificador realiza o
autocadastro e notifica os casos suspeitos e investigados laboratorialmente pela instituição (confirmados e
descartados).
Em caso de necessidade de notificação, entrar em contato com o setor de Controle de Infecção do
Serviço da instituição ou com a Vigilância em Saúde do município (3289-2471 ou 3289-2472 no horário de
expediente; ou pelo telefone do plantão à noite, finais de semana e feriados).
Em caso de dúvida, acionar a Vigilância em Saúde pelos telefones acima ou a Atenção Primária pelo
whatsapp (51) 99388-0881, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

i)

Síndrome Respiratória Aguda Grave

A notificação de SRAG deve ser realizada em paciente já em internação ou observação (tempo mínimo
de 24 horas) em pronto-atendimento ou hospital, ou por óbito por SRAG. Todos os pacientes com SRAG devem
realizar o exame para CoVID-19.
Na assistência de um caso que preencha os critérios de SRAG, os profissionais de saúde devem notificar
imediatamente
(no
momento
do
atendimento
do
paciente)
no sistema SIVEP-GRIPE
(https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?1). Na impossibilidade de uso do SIVEP-GRIPE, ou
quando for necessário apoio técnico na definição do caso, os profissionais de saúde devem ligar imediatamente
para os telefones da Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde.
○ 3289-2471 ou 3289-2472 (no horário de expediente) ou
○ telefone de plantão (à noite, finais de semana e feriados).
A partir da qualidade da informação registrada diretamente no SIVEP-GRIPE e/ou da definição de caso
junto à vigilância epidemiológica, será estabelecida a coleta imediata de swab naso/orofaríngeo e fluxos para
diagnóstico laboratorial.

ii)

Pacientes moradores em ILPI

As Instituições de Longa Permanência são locais de risco para a disseminação do SARS-CoV-2 e os idosos
população de especial vulnerabilidade à infecção causada pelo vírus. Situações em que o paciente é
procedente de ILPI e é internado em Pronto Atendimento e/ou Hospital e profissionais que atuam em ILPIs
devem acionar a Central de Monitoramento de pacientes em ILPI, vinculada à Diretoria Geral de Atenção
Primária e acessível via whatsapp (51) 98902-7789.
Os residentes em ILPIs serão colocados em isolamento a partir da presença de sintomas, testados em
fluxo definido pela central, com conduta posterior dependente do resultado de exames. O PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA AS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI)
RELACIONADO À CoVID-19, publicado no site da Secretaria Municipal de Saúde com versão atualizada em junho
de 2020 dispõe das orientações adicionais.

iii)

Contatantes domiciliares

Contatantes domiciliares de pessoas com suspeita de COVID-19 devem ser afastados de suas atividades
laborais junto ao caso índice, conforme documento Orientações sobre isolamento domiciliar do paciente e de
seus contactantes.
Deve ser também realizada notificação para testagem, conforme síntese de conceitos e condutas.
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iv)

Contatantes de trabalho

Documento com orientações gerais - https://bit.ly/PrevencaoTrabalhoCOVID19
1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:
É considerado contactante no trabalho de um caso de Covid-19 (paciente índice):
a. a pessoa ficou 1 horas ou mais no mesmo ambiente;
b. contato em período de transmissão do caso índice: entre 2 dias antes e 10 dias após início sintomas;
c. o paciente índice teve teste confirmatório por RT-PCR, por detecção de antígeno ou por detecção de
anticorpo IgM positivo.
Não serão considerados para as estratégias de testagem as situações de contato ocasional, como uso de
áreas comuns como cozinha, sanitários, reuniões breves e outros - devem ser considerados elegíveis para
testagem os profissionais que trabalham na mesma sala/setor do caso índice ou que porventura tenham tido
contato prolongado e repetido com esse.
2. NOTIFICAÇÃO E TESTAGEM DE CONTATANTE DO TRABALHO
O profissional contatante do trabalho deverá buscar um serviço de saúde que realizará a notificação do
caso nos sistemas de notificação - GERCON ou ESUS VE, portando, além dos seus documentos de identificação,
o número do CPF e a data de início de sintomas do caso índice.
Após a notificação, deverá ser realizada testagem para os profissionais que ficar comprovada a
vinculação com o paciente índice conforme os critérios acima e o método de testagem será determinado de
acordo com o tempo estimado de transmissão do caso confirmado (2 dias antes e 10 dias após o início dos
sintomas) e de acordo com o momento do último contato com o caso índice.
3. AFASTAMENTO
Não devem ser afastados de rotina todos os profissionais com contato com o caso índice. Para uma
pessoa sem sintomas e contato no trabalho de alguém com caso confirmado, o afastamento só deve ocorrer
após o resultado do teste, se o mesmo vier positivo.

b) Coleta de exames
Para pacientes com sintomas suspeitos de COVID-19 ou contatantes de trabalho de pessoas com
COVID-19 os testes indicados são os testes que demonstram presença de infecção ativa, como RT-PCR,
RT-LAMP e Teste de Antígeno, desde que realizados nos tempos adequados.
Para as demais situações, será realizado o Teste Rápido, que poderá ser processado por coleta de
capilar (no dedo) ou coleta de sangue venoso.
RT-PCR PARA DETECÇÃO DE
SARS-COV-2

TESTE RÁPIDO POR ANTICORPO (IgM e IgG)

Realizar entre 2º e o 8º dia de sintomas

Realizar a partir do 14° dia de início dos sintomas

Não serão aceitas solicitações de exames não vinculadas a uma notificação.
Atenção: Nos serviços de atendimento SUS do município, é responsabilidade de cada equipe de saúde e
dos próprios cidadãos a atualização do endereço residencial no CADSUS, de forma a garantir a continuidade da
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investigação laboratorial dos residentes de Porto Alegre. A exceção a este critério atende a Nota Informativa 10
COE/SES-RS.

c) Comunicação de resultados de exames realizados em laboratórios e farmácias
Laboratórios e farmácias deverão encaminhar diariamente a Secretaria Municipal de Saúde todos os

resultados de exames RT-PCR, testes rápidos de antígeno e de anticorpo realizados, de acordo com o
estabelecido no Decreto municipal nº 20.629, para os seguintes endereços de e-mail:
examescovid@portoalegre.rs.gov.br e epidemio@sms.prefpoa.com.br.

d) Duração do isolamento e atestado médico
Pessoas com quadros leves a moderados de COVID-19, as quais representam a maior proporção de
casos da doença, podem descontinuar o isolamento após 10 dias do início dos sintomas se estiverem há no
mínimo 24 horas afebris - sem uso de antitérmicos - e com melhora dos demais sintomas.
Desse modo, no momento da suspeita, deve ser fornecido atestado com período de 10 dias a contar do
início dos sintomas, com complementação em caso de necessidade. No caso de profissionais de saúde, no
entanto, o atestado segue sendo de 7 dias a partir da suspeita, com complementação do período de atestado
conforme o resultado do exame e de acordo com a evolução clínica.
Pessoas que mantém sintomas exuberantes e/ou febre no 10º dia de doença devem se manter
afastadas no mínimo por 14 dias, com prazo maior conforme necessidade e estabilização clínica.
Pessoas que tiveram exame de PCR ou teste de antígeno positivo mas permaneceram assintomáticas
podem interromper o isolamento ao 10º dia a partir do teste positivo, desde que tenham interrompido o
contato com o caso índice. Pessoas com teste IgM reagente devem ser afastadas por 7 dias a contar da data do
exame.
Em caso de atendimento remoto, pode ser emitido atestado médico via plataforma do CREMERS disponível em site do CREMERS.
Deve ser recomendado incisivamente o isolamento dos contatos domiciliares assintomáticos das
pessoas com suspeita ou confirmação, por período de 14 dias.

e) Retorno das atividades escolares
O retorno às atividades escolares presenciais precisa ser realizado com respeito às medidas sanitárias e
prezando pela saúde de crianças e de professores e buscando mitigar os danos ocasionados pelo longo período
de suspensão das atividades presenciais.
Os decretos, documentos e orientações relacionadas a volta às aulas estão presentes no site
https://prefeitura.poa.br/coronavirus/volta-aulas. Acesse em https://prefeitura.poa.br/coronavirus/saude
Boletim Semanal produzido pela SMS e Smed sobre a situação nas escolas.
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5) Acompanhamento de surtos
Define-se por surto a ocorrência, em período inferior a 14 dias, de dois ou mais profissionais de um
estabelecimento diagnosticados com CoVID-19 por exame de PCR. A identificação da situação acima descrita
deve desencadear imediata comunicação à equipe da Vigilância em Saúde do Município, pelos telefones
anteriormente informados ou pelo Sistema 156 Fala Porto Alegre.
Desde o início da pandemia, as situações de suspeita de surto têm sido avaliadas pela equipe do
Município, 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.p
df.
Até o momento, das notificações e denúncias recebidas, 133 foram descartadas após avaliação técnica.
Do total de surtos acompanhados pelas equipes, já foram encerrados 588 e permanecem ativos 63.
A tabela abaixo resume, por tipo de estabelecimento, o número de pessoas investigadas em surtos de
COVID-19, o número de pessoas com exame positivo na data de hoje e o número de óbitos. Os valores totais, ao
final da tabela, englobam os surtos em andamento e os já encerrados.
Acompanhamento atualizado em 08 de janeiro de 2021.

Tipo de Instituição

Quantidade de
pessoas
investigadas

Número de pessoas com
exame positivo até o
momento

Óbitos

Abrigo

515

73

0

Albergue

63

17

0

Aldeia indígena

206

15

0

Armazéns gerais

17

17

0

assistência técnica

20

6

0

atividade de atuação profissional

11

2

0

Atividades de associações de defesa de
direitos sociais

404

122

0

Atividades de atendimento hospitalar,
exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências

18

18

0

Atividades de Contabilidade

17

8

0

Atividades de fiscalização profissional

36

10

0

atividades de organizações religiosas ou
filosóficas

15

6

0

Atividades de televisão aberta

6

2

0

Atividades de transporte de valores

31

15

0

Banco /financeira

38

18

0

Call Center

32

15

0

Clubes sociais, esportivos e similares

147

6

0

19

Comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários novos

28

9

0

Comércio a varejo de peças e acessórios
novos para veículos automotores

53

16

0

comércio atacadista de alimentos para
animais

5

2

0

Comércio atacadista de instrumentos e
materiais para uso médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios

61

6

0

Comércio atacadista de máquinas

5

5

0

Comércio Atacadista de Máquinas,
Aparelhos e Equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar, partes e peças

7

7

0

Comercio atacadista de outras máquinas e
equipamentos não especificados
anteriormente; partes e peças

21

8

0

Comercio atacadista de produtos de higiene,
limpeza e conservação domiciliar, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associado

12

6

0

Comercio Varejista

38

14

0

Comercio Varejista Artigos de Vestuário e
Acessórios

28

17

0

Comercio Varejista de Artigos de Ótica

5

5

0

Comércio varejista de artigos médicos e
ortopédicos

12

8

0

Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores

8

4

0

Comércio varejista de materiais de
construção não especificados anteriormente

10

4

0

Comércio varejista de outros artigos de uso
pessoal e doméstico não especificados
anteriormente

3

3

0

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas

6

2

0

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de áudio
e vídeo

27

5

0

Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática

3

3

0

Condominios Prediais

2

2

0

Construção Civil

5

5

0

Correio Nacional

75

16

0

corretagem de imóveis

30

10

0

Corretores e agentes de seguros, de planos

12

4

0
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de previdência complementar e de saúde
Distribuição de Energia elétrica

7

7

0

Emissão de vales alimentação, vales
transporte e similar

35

8

1

Empresa Comunicação

60

29

0

Ensino

1346

275

0

Fabricação de medicamentos alopáticos
para uso humano

122

29

0

Fabricação de outros equipamentos e
aparelhos elétricos não especificados
anteriormente

7

7

0

Fabricação de peças e acessórios para o sistema
de direção e suspensão de veículos automotores

8

5

0

Fabricacao de vidro plano e de segurança

11

10

0

Farmácia

75

38

1

geotecnologia e agricultura

11

7

0

Gestão de instalações de esportes

4

4

0

Holdings de instituições não-financeiras

10

3

0

Hotel

4

4

0

ILPI

7339

851

133

Incorporacao de Empreendimentos Imobiliários

13

13

0

Indústria

25

13

0

LOJA DE CARROS

12

4

0

Loja de departamentos ou magazines, exceto
lojas francas

11

11

0

loja Maçônica

5

5

0

manutenção de estações e redes de
telecomunicações

11

11

0

Organização Religiosa

18

5

0

Outras atividades auxiliares dos serviços
financeiros não especificados anteriormente

6

4

0

Ramo alimentício

23788

662

0

Registro de Veículos Automotores

7

7

0

Residencial terapêutico

319

225

3

Segurança pública

55

33

0

Serviço de saúde

7939

2119

53

serviço público

713

258

0

Serviços funerários

98

5

0

21

Terminais Rodoviários

4

4

0

Transporte e logística

21

23

1

Transporte rodoviario de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

10

0

0

Universidade área administrativa

11

5

0

Total de surtos ativos: 27

Quantidade de
pessoas
investigadas

Total de pessoas com exame
positivo até o momento

Óbitos

Total de surtos: 804

44137

5192

192

Fonte: Planilha de acompanhamento de surtos, PMPA/SMS/DGVS. Atualizado em: 08/01/2021, às 18:00.
Sujeito a alterações.
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6) Medidas Implementadas na Cidade
a) Ações da Prefeitura
A SMS-POA, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA) e todas as suas
secretarias, têm desenvolvido diversas ações para enfrentamento da epidemia de CoVID-19. Além disso, essas
diretrizes têm sido alinhadas com a SES-RS e com o Ministério da Saúde. Com objetivo de informar e dar
transparência a todo o processo, essas ações e os dados de monitoramento acompanhados pela SMS-POA
serão divulgados diariamente, e ficarão disponíveis eletronicamente. Serão contempladas também ações de
instituições que fazem parte do SUS, mesmo quando não há gerência direta da PMPA.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

09/01/2021 - Publicação extra Diário Oficial de Porto ALegre - Decreto Nº 20.892, de 9/1/2021, que
adota Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 (Plano de Cogestão
Regional), estabelecendo medidas segmentadas específicas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no Município
de Porto Alegre.
09/01/2021 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre - Decreto Nº 20.981, que estabelece
protocolos sanitários gerais e setorizados de funcionamento de atividades para prevenção e
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
Coronavírus (COVID-19), no Município de Porto Alegre.
07/01/2021 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre - Nota Técnica SMS 001/2021, que orienta
os(as) farmacêuticos (as) da Atenção primária quanto a dispensação dos medicamentos Ivermectina,
Azitromicina, Hidroxicloroquina e Cloroquina, disponíveis, nos serviços de saúde com presença de
farmacêutico na rede de atenção primária do Município, para tratamento precoce da COVID 19.
05/01/2021 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre, altera Decreto nº 20.889, de 4 de janeiro
de 2021, para dispensar a obrigação do uso de máscara no transporte coletivo nas situações que
menciona e alterar as regras de utilização do cartão TRI.
05/01/2021 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Portaria SMS 12712277/2020, de 31/12/20,
dispõe sobre a coleta de material biológico para fins de diagnóstico e a realização de Testes Rápidos do
novo coronavírus (COVID-19) por laboratórios clínicos em sistema drive-thru e tenda em caráter
excepcional e temporário.
04/01/2021 - Edição extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto nº 20.889, de 04/01/21, reitera o
estado de calamidade pública e consolida as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no Município de
Porto Alegre.
30/12/2020 - Edição extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto nº 20.887, de 30/12/20, decreta o
estado de calamidade pública e consolida as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de
Porto Alegre.
29/12/2020 - Edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre. LC 895, de 29/12/20, estabelece a isenção,
nos casos e prazo indicados, das tarifas de água e esgoto durante a emergência internacional do Novo
Coronavírus.
16/12/2020 - reativação de 31 leitos de atendimento em UTIs Covid-19 e outros 10 de retaguarda em
quatro hospitais: Santa Casa de Misericórdia amplia de 54 para 63 leitos no Pavilhão Pereira Filho;
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Hospital de Clínicas amplia de 74 para 86; e Grupo Hospitalar Conceição amplia de 29 para 39 leitos no
H. Nossa Senhora da Conceição, com reabertura de 10 leitos de retaguarda no H. Cristo Redentor.
16/12/2020 - Edição extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto nº 20.853, de 16/12/20, que altera o
Decreto nº 20.625, de 23/06/20, para modificar os horários de funcionamento de estabelecimentos e
de atividades que menciona, retirar a vedação de permanência em parques, praças e locais abertos, e
alterar a capacidade para realização de missas, cultos e similares.
16/12/2020 - Edição extra Diário Oficial de Porto Alegre. Republicação do Decreto nº 20.849, de
15/12/20, que altera o Decreto nº 20.542, de 09/04/20, para reduzir o impacto social e econômico do
estado de calamidade provocado pela emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), por erro no art. 2º.
15/12/2020 - Edição extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.849, de 15/12/20, altera Decreto
20.542, de 09/04/20, para reduzir o impacto social e econômico do estado de calamidade provocado
pela emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19).
03/12/2020 - Edição extra Diário Oficial de Porto Alegre. Republicação do Decreto 20.828, de 2/12/20.
02/12/2020 - Edição extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.828 de 2/12/20, altera Decreto
20.625, de 23/06/20, para modificar os horários de funcionamento de estabelecimentos e de atividades
que menciona, vedar aglomeração e permanência em espaços públicos, vedar uso de quadras
esportivas em parques e praças, limitar o uso de academias em condomínios, mudar a capacidade para
realização de missas, cultos e similares, alterar a ocupação das mesas em restaurantes, bares,
lancherias e similares e vedar a permanência em pé nesses estabelecimentos, retira as permissões para
realização de eventos.
30/11/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.823, de 30 de novembro de
2020, que altera o Decreto nº 20.625, de 23 de junho de 2020, para permitir embarcações de turismo
em sábados e domingos e a realização de exame vestibular.
27/11/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.815, de 27/11/20 altera os
decretos 20.625 e 20.629, para restringir aglomerações em ambientes privados, vedar a realização de
eventos sociais, alterar regras de uso comum em condomínios, alterar a regra de circulação de ar em
ambientes, retirar a obrigatoriedade de manter o ar condicionado ligado nos ônibus, retirar a
obrigatoriedade de informação dos estoques de equipamentos de proteção individual.
25/11/2020 - Reativação de oito leitos de UTI no Hospital de Clínicas (HCPA) para atender pacientes da
covid-19. Com isso, o hospital passou a funcionar com 66 leitos no Centro de Tratamento Intensivo (CTI)
dedicado à covid e mais quatro na Emergência Covid. Além do HCPA, o Hospital Vila Nova reativou 20
leitos de UTI e o GHC, 20 leitos de enfermaria Covid-19 no HNSC, em novembro.
20/11/2020 - Publicação extra DIário Oficial de Porto Alegre. Portarias SMED 167/2020 e 168/2020,
estabelecem diretrizes para a reorganização do Calendário Escolar 2020 para as escolas da Rede
Municipal de Educação de Porto Alegre, em todos os níveis.
20/11/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Portaria SMS 12149788/2020, prorroga os
efeitos da Portaria 258 de 13/03/2020 (divulgada no DOPA de 16/03/2020), que trata das
determinações da Coordenação de Assistência Farmacêutica sobre o prazo de validade das prescrições
na Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre durante o período de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
19/11/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Contrato entre PMPA/SMS e
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre referente à Dispensa de Licitação publicada no
Dopa em 18/11/2020.
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18/11/2020 - Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura de Porto Alegre anuncia
interrupção
do
processo
de
flexibilização
de
atividades
na
cidade.
https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/comite-de-enfrentamento-ao-coronavirus-interrompe-novas-fle
xibilizacoes-no-comercio
18/11/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Dispensa de Licitação. Contratante: PMPA/SMS;
contratada: Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para aquisição de 28.800 testes para detecção
do vírus SARS-COV-2 (Covid-19) por RT-LAMP em amostras biológicas (swab naso/orofaríngeo, amostra
salivar) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da Ordem de Início, podendo ser rescindido
antecipadamente ou prorrogado por períodos sucessivos.
18/11/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Instrução Normativa 034/2020, altera a
Instrução Normativa 13/2020, da Secretaria Municipal de Saúde, para dispor sobre os novos valores dos
testes moleculares de RT-PCR para Covid-19.
17/11/2020 - Reativação de três leitos UTI para pacientes Covid-19 no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. Instituição mantém 58 leitos para Covid-19.
11/11/2020- Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.798, de 10/11/2020, altera Decreto
nº 20.747, de 01/10/2020, que institui os protocolos sanitários para o retorno às atividades de ensino e
altera o Decreto nº 20.625, de 23/06/2020.
10/11/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Inexigibilidade. Contratante: Município de Porto
Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: Elogroup Desenvolvimento e Consultoria
Ltda, para contratação do software “Bela” – Plataforma Inteligente de Telessaúde pensada para
Atenção Primária, que implementa linhas de cuidado digitais para atendimento e monitoramento de
pacientes da Covid-19, monitoramento de pacientes crônicos.
05/11/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Instrução Normativa Smed 10/2020, que
dispõe sobre a continuidade do ano letivo de 2020 nas escolas das redes públicas municipais de
educação fundamental.
29/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.780, de 29/10/20, altera o
Decreto nº 20.625, de 23/06/20, para permitir o amplo funcionamento dos centros de treinamento,
centros de ginástica, clubes sociais, esportivos e similares, regrar o uso de piscinas e condomínios
residenciais, alterar as regras do drive-in, retirar a suspensão dos prazos para a interposição de
reclamações e recursos tributários e permitir a retomada do atendimento ao público de forma
presencial no âmbito da Administração Pública Municipal.
27/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.772, de 27/10/20, altera o
Decreto nº 20.625, de 23/06/20, para permitir ensino em geral como cursos de idiomas, esportes, artes,
culinária e similares, e altera o Decreto nº 20.747, de 1º/10/20, para reduzir o período para testagem
daqueles que tiveram contato com sintomáticos.
23/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.767, de 23/10/20, altera o
Decreto nº 20.625, de 23/06/20, para permitir visitantes nas áreas comuns dos condomínios, explicitar
as regras aplicáveis às ações promocionais, incluir previsão sobre a dispensa de PPCI em multifeiras e
food parks e sobre eventos que necessitem de licenciamento e revogar a proibição de uso do cartão TRI
e a interdição de parques e praças aos idosos.
21/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.766, de 21/10/20, altera o
Decreto 20.625, de 23/06/20, para incluir circos na regra de funcionamento, retirar a exigência de
público sentado em feiras e exposições corporativas e comerciais, alterar critérios percentuais de
redução da tabela horária do transporte coletivo e permitir que motoristas, cobradores e fiscais
maiores de 60 (sessenta) anos de idade, sem comorbidade, constem na escala de trabalho.
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19/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.763, de 19/10/20, altera o
Decreto 20.625, de 23/06/20, para liberar cinemas, teatros, casas de espetáculos e similares privados,
eventos sociais, corporativos e feiras de negócios privados, ações promocionais em espaços públicos,
eventos culturais, Centros de Tradições Gaúchas (CTG), eventos esportivos, ampliar a capacidade de
lotação das missas, cultos e similares.
16/10/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.759, de 15/10/20, que prorroga o
mandato do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) da gestão 2018-2019 em decorrência da
Crise do novo Coronavírus (COVID-19) e da dificuldade de realização das eleições.
15/10/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Instrução Normativa SMS 031/2020, altera a
Instrução Normativa 13/2020, para repasse de recursos do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC)
aos Laboratórios de Análises Clínicas contratados pelo Município de Porto Alegre para atendimento da
emergência em saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), no período de abril a 30 de
setembro de 2020.
14/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.757, de 14/10/20, altera o
Decreto nº 20.625, de 23/06/20, para permitir quadras esportivas, excluir a restrição de dias para o
funcionamento das academias, afastar a restrição para esportes coletivos e permitir o funcionamento
de brinquedotecas, espaços kids, playgrounds e espaços de jogos nos estabelecimentos.
09/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.756, de 09/10/20, que altera o
Decreto nº 20.625, de 23/06/20, para permitir clubes de tiro, parques de diversão e embarcações de
turismo, ampliação da ocupação dos salões de beleza e barbearias e retirar a vedação de comércio de
ambulantes e a interdição de parques e praças.
09/10/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Portaria 109/2020 - Secretaria Municipal de
Cultura - estabelece procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc
em Porto Alegre.
07/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.752, de 07/10/20, altera o
Decreto nº 20.625, de 23/06/20, para permitir comércio e restaurantes aos domingos, permitir
academias aos sábados, ampliar a lotação máxima para escritórios de advocacia, contabilidade e do
ramo imobiliário, permitir o ingresso de pessoas nas bancas do mercado público, permitir o uso de
áreas de lazer em condomínios, permitir, ações de conscientização e de caráter social em vias e
logradouros públicos e altera o Decreto nº 20.747, de 1º/10/20, para alterar regras na educação
infantil.
06/10/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Contrato entre o Município, através
da Secretaria Municipal de Saúde, e Telefônica Brasil S/A, para prestação de Serviço Móvel Pessoal –
SMP, em tendas Covid.
03/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.749, de 3/10/20, altera o
Decreto nº 20.625, de 23/06/20, para ampliar a lotação máxima no transporte coletivo.
01/10/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.747, de 01/10/20, que institui
os protocolos sanitários para o retorno às atividades de ensino e altera o Decreto 20.625, de 23/06/20.
30/09/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Portaria Secretaria Municipal de Cultura
099/2020, que estabelece os procedimentos necessários à aplicação dos recursos destinados a ações
emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia do Covid-19.
30/09/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Termo Aditivo entre o Município de
Porto Alegre e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, que prevê incentivo
financeiro para o custeio dos centros de triagem e atendimento para enfrentamento da Covid-19.
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● 25/09/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.742, de 25/09/20, altera o
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Decreto 20.625, de 23/06/20, no que se refere ao funcionamento de estabelecimentos de prestação de
serviços e comerciais, permissão de esportes individuais e coletivos em clubes e centros de
treinamento, horário de cerimônias religiosas, capacidade de lotação dos ônibus e permissão de
atividades presenciais de ensino profissionalizante.
17/09/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.727, de 17/9/20, altera o
Decreto 20.625, de 23/6/20, para alterar o teto máximo de ocupação dos serviços sociais autônomos e
entidades sindicais, estabelecer o horário limite para ingresso de clientes em restaurantes e equiparar o
funcionamento dos restaurantes do mercado público ao dos demais locais.
16/09/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Termo Aditivo entre Município de
Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde, e Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre visando alteração da estrutura das fases e aumento no número de leitos que levam à
criação de 90 leitos de UTI COVID-19 e 52 leitos clínicos para tratamento da Covid-19, garantindo
acréscimo de 10 leitos de UTI e 01 leito clínico ao contrato inicial.
15/09/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.726, de 14/09/20, altera o Decreto
nº 20.542, de 9/04/20, que dispõe sobre medidas para reduzir o impacto social e econômico do estado
de calamidade provocado pela emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do novo Coronavírus (COVID-19).
14/09/2020 - Apresentação, em live, de proposta de cronograma de retorno de atividades educativas,
da educação infantil ao ensino médio, com calendário iniciando em 28/09 e se estendendo até 3/11,
com 3 etapas intermediárias em outubro (dias 5, 10 e 19), para debate com a sociedade. Participação
secretarias municipais de Educação e Saúde e prefeito de Porto Alegre.
09/09/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.721, de 9/9/20, altera o
Decreto 20.625, de 23/6/20, para instituir Grupo Especial para análise e decisões sobre atividades de
ensino e orientar quanto à prática de esportes individuais e coletivos e ao funcionamento do sistema de
buffet.
05/09/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Republicação do Decreto 20.720, de
04/09/20, para permitir refeições na rede hoteleira, o funcionamento de restaurantes, bares, e
similares nos parques e praças no período que menciona e interdita parques e praças nos sábados,
domingos e feriados.
04/09/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.720, de 4/9/20, que altera o
Decreto nº 20.625, de 23 de junho de 2020, para permitir refeições na rede hoteleira, o funcionamento
de restaurantes, bares, e similares nos parques e praças e interdita parques e praças nos sábados,
domingos e feriados.
04/09/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.715, de 03/09/20, que estabelece
procedimentos necessários à aplicação dos recursos emergenciais destinados ao setor cultural, durante
o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
01/09/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.711, de 1/9/20, modifica o
Decreto nº 20.625, de 23/6/20, para alterar dias e horários de funcionamento do comércio,
restaurantes e shoppings centers, missas, cultos ou similares.
27/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.709, de 27/8/2020, que altera
o Decreto 20.625, no que se refere ao transporte de corpos e realização de ritos funerários e ao
funcionamento de feiras livres no município.
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● 25/08/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Inexigibilidade. Contratação da Sociedade Sulina
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Divina Providência, pelo Município/Secretaria Municipal de Saúde, para implantação temporária e
urgente de leitos de UTI-Covid e leitos de Unidade de Internação (UI) para Covid-19. Recursos de
Portarias Ministeriais e Fundo Municipal de Saúde.
24/08/2020 - Hospital Independência entrega e inicia operação de dez leitos de UTI para pacientes SUS
com Covid-19.
20/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.700, altera o Decreto 20.625,
para alterar horário de funcionamento de restaurantes e similares localizados em shoppings centers.
19/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.698, altera o Decreto nº
20.625, de 23 de junho de 2020, para alterar horário de funcionamento de shoppings centers, do
comércio no aeroporto, e permitir esportes individuais e altera o caput do art. 4º do Decreto nº 20.629,
de 25 de junho de 2020, para alterar a maneira das informações a serem prestadas para a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS).
19/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Dispensa de licitação para aquisição
emergencial, pela Prefeitura de Porto Alegre/Secretaria Municipal de Saúde, de 12.070 caixas de luvas
látex para procedimentos assistenciais básicos com o objetivo de atender as demandas do Hospital de
Pronto Socorro – HPS, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – HMIPV, Pronto Atendimento
Cruzeiro do Sul – PACS/SAMU e Atenção Primária à Saúde – APS em razão da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
17/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.688, que regulamenta o
Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda aos cidadãos atingidos social e
economicamente pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).
14/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.687, altera o Decreto 20.625 e
revoga parágrafo do Decreto 20.683, para regrar restaurantes, bares, lancherias, padarias e lojas de
conveniência e restringe agências de turismo.
11/08/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Ordem de Compra por Dispensa de
Licitação para confecção e fornecimento de barreiras de proteção em acrílico sob medida para mesas e
balcões, em função da proteção necessária ao enfrentamento do COVID-19 para os funcionários que
realizam atendimento ao público.
11/08/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Ordem de Compra, por Dispensa de
Licitação para aquisição de 5.000 máscaras faciais e 100 protetores faciais (tipo face shield).
10/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.683, de 10/8/20. Altera o
Decreto nº 20.625, de 23/6/20, para permitir funcionamento de estabelecimentos e atividades na
cidade.
10/08/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Lei Complementar nº 887, de 24/7/20. Institui o
Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus (Funcovid-19) e o Programa Municipal Temporário de
Transferência de Renda aos cidadãos atingidos social e economicamente pela pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19).
07/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.682, de 7/8/20, que altera o
Decreto 20.625, de 23/6/20, e os Decretos 20.670 e 20.671, no que se refere a atividades de futebol
profissional.
07/08/2020 - Hospital Divina Providência passa a oferecer cinco leitos de UTI e seis de enfermaria para
Covid-19.
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● 06/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.676, de 6/8/20, que altera o
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Decreto 20.625, de 23/6/20, para permitir o funcionamento dos estabelecimentos comerciais no
município em períodos mencionados no Decreto 20.676.
05/08/2020 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre conclui processo de implantação de 105 leitos e UTI
para pacientes com Covid-19 atendidos pelo SUS. O número eleva para 265 o número de leitos de UTI
SUS para esses pacientes em Porto Alegre desde o início da pandemia do novo Coronavírus.
05/08/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Termo Aditivo entre Município de
Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde e Peritoslab Forense Ltda, através de Dispensa
de Licitação, para contratação de serviços de realização de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2
(Covid 19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo, com previsão de utilização de 39.600
unidades/testes.
04/08/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.671, de 4/8, altera o parágrafo
único do art. 3º do Decreto nº 20.670, de 31 de julho de 2020, para modificar a vigência do art. 2º do
Decreto nº 20.670, de 31 de julho de 2020.
04/08/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Instrução Normativa 009/2020 Secretaria
Municipal da Fazenda, dispõe sobre o recebimento eletrônico de documentos no Portal de Serviços da
SMF durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia relacionada à Covid-19.
03/08/2020 - Recebimento de 20 ventiladores pulmonares e 20 monitores multiparamétricos, pela
Prefeitura, doados pela Fundação Banco Itaú. Com a nova remessa, chega a 125 o número de
equipamentos destinados à Capital pelo Ministério da Saúde, Estado RS e parcerias.
31/07/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.670, de 31/7/2020, altera
Decreto 20.625, para permitir serviço de pagamento em estabelecimentos comerciais e a realização de
partidas de futebol profissional.
31/07/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Nota Técnica 08/2020 SMS. Orienta profissionais
da rede municipal de saúde sobre uso de máscaras KN95 das marcas Zhifeng e Dibao.
30/07/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.667, de 30/07/2020, que inclui
parágrafo no Decreto 20.625/2020, permitindo realização de concursos e processos seletivos públicos.
29/07/2020 - Entrega de 17 leitos de UTI para pacientes Covid-19 no Complexo Hospitalar Santa Casa,
totalizando 90 leitos de terapia intensiva para esses pacientes.
27/07/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Portaria 627/2020, prorroga efeitos da Portaria
258 sobre o prazo de validade das prescrições na Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre.
27/07/2020 - Início de coleta de RT-LAMP, novo método diagnóstico para COVID-19 em tenda vinculada
ao CAIS.
27/07/2020 - Distribuição de oxímetros e termômetros infravermelhos para todas as Unidades e
serviços da SMS.
23/07/2020 - Início da testagem de Covid-19 do tipo RT-PCR em tendas da Atenção Primária em Saúde.

●
● 23/07/2020 - Prefeitura recebe mais 25 ventiladores pulmonares do Ministério da Saúde, 15 para uso
em UTI e dez no modelo de transporte. Equipamentos foram entregues à Santa Casa nesta data.
● 23/07/2020 - Início da testagem de contactantes de trabalho de casos Covid-19 positivos confirmados.

● 22/07/2020 - Entrega do Centro de Acolhimento e Isolamento Social (Cais), para abrigagem de
população em situação de rua e a pessoas com Covid-19 sem condições adequadas de distanciamento
social. Parceria entre prefeitura e Fundação Itaú para Educação e Cultura, por meio do Programa Todos
pela Saúde.
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● 22/7/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Convênio entre Município de Porto
Alegre/Secretaria Municipal de Saúde e Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS, para realização de
pesquisa para detecção do vírus SARSCOV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab
naso/orofaríngeo através da disponibilização de insumos de coleta, a realização do teste/pesquisa e o
resultado.

● 21/07/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Termo de Compromisso
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Complementar entre Prefeitura de Porto Alegre/Secretaria Municipal de Saúde e Laboratório Nobel S/A
para disponibilização de tendas móveis para atendimento de pacientes e coletas para exames de
RT-PCR para Coronavírus, sem contraprestação pecuniária adicional.
17/07/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.658, altera decreto 20.542, de
9/4/2020, que dispõe sobre medidas para reduzir o impacto social e econômico do estado de
calamidade provocado pela pandemia do novo coronavírus e altera Decreto nº 20.625, de 2020, de 23
de junho de 2020, que decreta o estado de calamidade pública na cidade devido à pandemia do novo
coronavírus.
17/07/2020 - Prefeitura entrega de 50 respiradores, 35 para UTI, 15 para transporte de pacientes
Covid-19, para a Santa Casa de Porto Alegre. Equipamentos destinados para a Capital pelo Ministério da
Saúde.
16/07/2020 - Publicação no Diário Oficial de Porto Alegre de Dispensa de Licitação e Extrato de
Contrato para locação e instalação de tendas para realização de coletas de amostra para PCR para
Covid-19, para ampliação do programa de testagem de diagnóstico.
15/07/2020 - Entrega de 12 novos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 no Hospital de Clínicas,
totalizando, até o momento, 93 leitos.
15/07/2020 - Início da testagem de contactantes de casos Covid-19 positivos confirmados.

●
● 14/07/2020 - Publicação extra Diário Oficial - Edital Emergencial de Auxílio à Cultura - Pessoa Jurídica e
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Edital Emergencial de Auxílio à Cultura - Pessoa Física
14/07/2020 - Divulgação em live de dados preliminares da pesquisa Avaliação da Covid-19 na
Comunidade de Porto Alegre (ACC-POA), parceria entre as universidades federais do RS (Ufrgs), Pelotas
(UFPel), Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e governos municipal e estadual.
13/07/2020 - Entrega da nova ala para tratamento Covid-19 no Hospital Restinga, com 10 leitos UTI e
17 de enfermaria.
13/07/20 – Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.656, altera o Decreto 20.625
(que decreta o estado de calamidade pública) em relação a atividades econômicas em shopping centers
e centros comerciais e afastamento de servidores contactantes de casos positivos detectados por
exame RT-PCR, teste de antígeno, ou teste sorológico com anticorpos IgM positivo.
13/07/2020 – Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.655, de 13/07/20, que dispõe
sobre o licenciamento urbanístico e ambiental de projetos prioritários para a retomada econômica no
Município e cria Comitê Especial de Monitoramento de Projetos Prioritários.
11/07/2020 - Publicação extra no Diário Oficial de Porto Alegre. Republicação do Decreto 20. 653, que
altera o Decreto 20.625 no que se refere ao treinamento profissional.
11/07/2020 - Entrega de seis leitos de UTI no Hospital de Clínicas. São 81 leitos de UTI e 12 na
Emergência e de retaguarda, totalizando 93 leitos habilitados para o enfrentamento da pandemia da
Covid-19 no hospital.
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● 06/07/2020 - Entrega de seis novos leitos de UTI no Hospital de Clínicas. São 75 leitos de UTI e 12 na
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Emergência e de retaguarda, totalizando 87 leitos habilitados para o enfrentamento da pandemia da
Covid-19 no hospital.
05/07/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.639, que altera o Decreto
20.625, decreta estado de calamidade pública em Porto Alegre e consolida as medidas para
enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus. Adequa e estabelece medidas restritivas em
diferentes setores da atividade econômica e social da cidade.
02/07/2020 - Entrega de três leitos para pacientes com Covid-19 no Hospital de Clínicas, aumentando
para 81 o número de leitos em UTI, retaguarda e emergência no hospital habilitados para o
atendimento.
01/07/2020 - Entrega de cinco novos leitos de UTI no Hospital de Clínicas, aumentando para 66 leitos de
UTI destinados a tratar pacientes com coronavírus.
30/06/2020 - Montagem de fluxo ampliado de testagem com método PCR de profissionais nas
Unidades de Saúde e serviços especializados a partir de critérios estabelecidos pela SMS.
29/06/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.632, altera Decreto 20.629, de
25/06/2020, que determina aos Hospitais, aos Laboratórios e a quaisquer outros serviços autorizados a
realizar testes diagnósticos para o novo Coronavírus (COVID-19), públicos e privados, a encaminhar
informações para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
26/06/2020 - Entrega de 16 leitos SUS para pacientes com Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da
Conceição, pelo Grupo Hospitalar Conceição. Parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, que repassou
equipamentos que estavam sem uso no Hospital Parque Belém para os leitos.
26/06/2020 - Entrega de cinco leitos SUS em UTI para pacientes SUS com CoVID-19 no Hospital de
Clínicas de Porto Alegre e dois na Emergência. Total 61 no UTI e 73 destinados, exclusivamente, para tratar
pacientes com coronavírus.

● 25/06/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.629, que determina aos
Hospitais, aos Laboratórios e a quaisquer outros serviços autorizados a realizar testes diagnósticos para
o novo Coronavírus (COVID-19), públicos e privados, a encaminhar informações para a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS).
● 23/06/2020 - Assinatura de convênio entre Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, e Santa Casa de Misericórdia, para implantação, de 39 leitos para pacientes com
CoVID-19, sendo 28 leitos de UTI e 11 em enfermaria, no Pavilhão Pereira Filho.
● 23/06/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.625, que revoga o decreto
20.534; decreta estado de calamidade pública em Porto Alegre e consolida as medidas para
enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus. Adequa e estabelece medidas restritivas em
diferentes setores da atividade econômica e social da cidade.
● 22/06/2020 - Início da testagem por testes rápidos para o novo coronavírus por detecção de antígeno.
Aquisição da Prefeitura de Porto Alegre é de 4.550 testes.
● 22/06/2020 - Entrega de cinco leitos de UTI no Hospital de Clínicas de Porto Alegre para pacientes com
CoVID-19, totalizando 56 leitos de UTI para pacientes com CoVID-19.
● 22/06/2020 - Entrega de 15 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora da Conceição pelo Grupo
Hospitalar Conceição, totalizando 44 leitos de tratamento intensivo para pacientes com CoVID-19.
● 20/06/2020 - Publicação extra DIário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.623, que altera o Decreto
20.534 (que decreta estado de calamidade pública), para adequar as medidas restritivas de
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funcionamento de atividades e estabelecimentos e altera regras de funcionamento para o comércio,
serviços e construção civil.
20/06/2020 - Entrega de cinco leitos de UTI no Hospital de Clínicas de Porto Alegre para pacientes com
CoVID-19, totalizando 51 leitos de UTI.
19/06/2020 - Publicação no site da Secretaria Municipal de Saúde, da prestação de contas financeiras
no período de Pandemia.
18/06/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.616, altera Decreto 20.534
(que decreta estado de calamidade pública), no que se refere à retomada de atividades de serviços de
advocacia.
17/06/2020 - Publicação no Diário Oficial de Porto Alegre. Instrução Normativa 23/2020, que
regulamenta a realização de atividades clínicas remotas na Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre.
15/06/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.609, altera decreto 20.542, no
que se refere à prorrogação de prazos de licenças ambientais e atendimento de serviços relacionados à
mobilidade.
15/06/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.608, altera decreto 20.534
(que decreta estado de calamidade pública), no que se refere à retomada de atividades de
estabelecimentos comerciais e de serviços, incluindo shopping centers e diferentes serviços do ramo da
alimentação.
15/06/2020 - Início de operação dos 60 leitos clínicos de retaguarda no Hospital Independência para
pacientes SUS com CoVID-19.
11/06/2020 - Entrega, pela Prefeitura de Porto Alegre, de 30 ventiladores pulmonares à Santa Casa de
Misericórdia para reforço ao combate à CoVID-19.
10/06/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Ordem de Serviço 003/2020, que
estabelece procedimentos para tramitação das Requisições de Informações Comunitárias (RICs) que
versem sobre políticas públicas e atos municipais de combate à pandemia decorrente do novo
Coronavírus (CoVID-19).
04/06/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre - Decreto 20.600, altera decreto 20.534
(que decreta estado de calamidade pública), no que se refere à retomada de atividades exclusivamente
no ensino superior.
04/06/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre - Lei 12.709 - institui auxílio emergencial às
escolas comunitárias de educação infantil em virtude do estado de calamidade pública instituído pelo
Decreto 20.534/2020
01/06/2020 - Startups começam a testar inovações para combater CoVID-19 em Porto Alegre. As
soluções têm como ponto de partida o programa Start.Health: Startups vs. CoVID, idealizado pela
prefeitura e pelo movimento Pacto Alegre.
29/05/2020 - Entrega de seis leitos de UTI no Hospital de Clínicas de Porto Alegre para pacientes com
CoVID-19, totalizando 46 leitos de UTI, mais seis poltronas e sete leitos na Emergência para casos de
coronavírus.
29/05/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.593, altera Decreto 20.534
(que decreta estado de calamidade pública), no que se refere ao retorno às atividades econômicas, de
estabelecimentos comerciais, culturais e de serviços e práticas esportivas, e prorroga o estado de
calamidade pública por 30 dias.
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● 29/05/2020 - Entrega de 60 leitos clínicos de retaguarda, para pacientes SUS, no Hospital
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Independência, para pacientes com CoVID-19. Parceria entre Prefeitura de Porto Alegre, grupos
Ipiranga, Gerdau e Zaffari e hospitais Moinhos de Vento e Divina Providência. Previsão de início de
operação segunda quinzena de junho.
19/05/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.583, altera Decreto 20.534 (que
decreta estado de calamidade pública), no que se refere ao retorno às atividades econômicas, de
estabelecimentos comerciais e de serviços.
15/05/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Extrato de Termo de Doação à Prefeitura
de Porto Alegre, por In Loco Tecnologia da Informação, para acesso gratuito ao Dashboard dos Índices
de Isolamento Sociais das maiores cidades brasileiras.
14/05/2020 Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.577, que institui operação de
força-tarefa na administração municipal para atender aumento das atividades nas demandas à
população no período da pandemia.
14/05/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.576, altera Decreto 20.534 (que
decreta estado de calamidade pública), no que se refere ao afastamento de servidores municipais
acima de 60 anos.
12/05/2020 - Abertura 10 novos leitos de UTI no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) para
pacientes com CoVID-19.
08/05/2020 - Publicação da Nota Técnica SMS Porto Alegre sobre uso de máscaras para prevenção da
infecção pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) para população em geral. Disponível em
prefeitura.poa.br/coronavirus.
08/05/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Portaria 430/2020, que dispõe sobre a
prorrogação em caráter provisório de todos os alvarás sanitários emitidos pela Diretoria Geral de
Vigilância em Saúde de Porto Alegre.
06/05/2020- Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre Prefeitura de Porto Alegre e
Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR), para monitoramento do índice de
isolamento social. Acordo inclui operadoras Claro, TIM, Oi e Vivo.
06/05/2020 - Início da notificação e testagem da população geral, com solicitação de exame de RT-PCR
ou Teste Rápido de acordo com o tempo de evolução de sintomas.
04/05/2020 - Abertura 10 novos leitos de UTI no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) para
pacientes com CoVID-19.
03/05/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.565, que altera Decreto 20.534
(que decreta estado de calamidade pública) em relação ao retorno a atividades e manutenção de
afastamento de servidores da Prefeitura de Porto Alegre.
03/05/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.564, que altera Decreto 20.534
(que decreta estado de calamidade pública) em relação à permissão de funcionamento de setores
diversos de atividades econômicas e profissionais e estabelece regramento para o retorno.
03/05/2020- Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Redação Oficial, revoga Decretos 20.562 e
20.563.
01/05/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.563, que altera Decreto 20.534
(que decreta estado de calamidade pública) em relação ao retorno a atividades e manutenção de
afastamento de servidores da Prefeitura de Porto Alegre.
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● 01/05/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.562, que altera Decreto 20.534
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(que decreta estado de calamidade pública) em relação à permissão de funcionamento de setores
diversos de atividades econômicas e profissionais e estabelece regramento para o retorno.
29/04/2020 - Anúncio, em entrevista coletiva, da construção de nova estrutura, com 60 leitos clínicos
de retaguarda, para pacientes SUS, no Hospital Independência. Parceria entre Prefeitura de Porto
Alegre, grupos Ipiranga, Gerdau e Zaffari e hospitais Moinhos de Vento e Divina Providência. Previsão
de início de operação no começo de junho.
28/04/2020- Entrega de 66 novos leitos de retaguarda na Associação Hospitalar Vila Nova à rede de
urgências do SUS para pacientes com CoVID-19.
27/04/2020 - Prefeitura anuncia ampliação do Programa de Testagem para diagnóstico da CoVID-19,
para até 580 testes do tipo PCR ao dia.
24/04/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.551, que altera decreto 20.534
(que decreta estado de calamidade pública), no que se refere ao funcionamento das atividades da
indústria.
24/04/2020 - Doação de dois mil testes rápidos para diagnóstico da CoVID-19 à Prefeitura de Porto
Alegre pelo Grupo Iguatemi.
23/04/2020 - Criação da Central de Monitoramento de pacientes suspeitos de CoVID-19 em ILPI e
instituição de notificação e testagem de idosos moradores em Instituições de Longa Permanência para
Idosos;
22/04/2020 - Publicação extra Diário Oficial de Porto Alegre. Decreto 20.549, que altera decreto 20.534
(que decreta estado de calamidade pública), no que se refere à construção civil e transporte coletivo.
20/04/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre da Portaria 297/2020, que institui,
temporariamente, Gabinete de Crise o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (CoVID-19), de 17/04/2020.
15/04/2020 - Publicação Diário Oficial de Porto Alegre. Nota Técnica 05/2020 SMS - Regulamenta e
define os critérios para a dispensação/entrega nos Serviços de Saúde do município de Porto Alegre de
receitas emitidas e declaração de indicação de uso por via digital durante o período de emergência de
saúde pública decorrente do coronavírus.
15/04/2020 - Início da operação do robô disponível em CoVID.zenvia.com, desenvolvido com seis
perguntas para a triagem de pessoas com possíveis sintomas de coronavírus antes de irem a um posto
de atendimento. Solução viabilizada em parceria PMPA/SMS com as empresas de tecnologia Zenvia e
Neoway e Telessaúde-UFRGS.
14/04/2020 - Inclusão dos profissionais de segurança pública como notificação obrigatória e grupo para
testagem nos casos de Síndrome Gripal.
13/04/2020 - Início da vacinação dos profissionais das forças de segurança e pessoas do grupo de risco
(com comorbidades);
11/04/2020 – Início do estudo de epidemiologia da CoVID-19 da Universidade Federal de Pelotas em
Porto Alegre e outras oito cidades gaúchas. Serão quatro fases, com término previsto para 25 de maio.
Em cada fase, 500 moradores da Capital e das outras cidades são testados. Estudo em parceria UFPEL,
UFRGS e UFCSPA, entre outras universidades do RS.
06/04/2020 - Início da parceria com Empresa 99 Aplicativo de Transporte. Vouchers são usados para
transporte de profissionais de unidades de saúde para vacinação de idosos em casa, e para entrega de
medicamentos.
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● 03/04/2020 - Abertura 10 leitos de UTI no HCPA para pacientes com CoVID-19.
● 03/04/2020 - Publicação Diário Oficial Porto Alegre de Dispensa de Licitação para contratação exames
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para diagnóstico CoVID-19. Contratados: Irmandade Santa Casa de Misericórdia Porto Alegre e Hi
Technologies.
02/04/2020 - Ofícios nº 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, Diretoria Geral de Vigilância em Saúde
(DGVS/SMS), que orientam comércios de alimentos em relação a medidas gerais de prevenção ao novo
Coronavírus, incluindo lotação máxima, distanciamento de clientes, quantidade de funcionários para
atendimento.
01/04/2020 - Notificação Coletiva a Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residenciais
Terapêuticos e Comunidades Terapêuticas sobre medidas de prevenção e controle à disseminação do
vírus SARS - COV2, pela Equipe de Vigilância da SMS-Porto Alegre.
01/04/2020 - Início da vacinação de idosos acima de 80 em domicílio, em parceria entre SMS POA,
UFCSPA e SESC.
31/03/2020 - Publicado o decreto municipal nº 20.534, que determina o estado de calamidade pública
na capital.
30/03/2020 - Início do monitoramento de pacientes crônicos por telefone para prevenção de
reinternação. - parceria entre HCPA, Telessaúde-UFRGS-RS e SMS POA.
30/03/2020 - Publicado o decreto municipal nº 20.532, que determina aos Hospitais e aos Laboratórios,
públicos e privados, o encaminhamento de informações para a Secretaria Municipal de Saúde de Porto
Alegre (SMS).
28/03/2020 - Início das atividades de desinfecção de paradas de ônibus, sanitários públicos, unidades
de saúde e espaços de grande circulação de pessoas. Parceria Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
e empresas Unicontrol, Desinservide e Imunizadora Hoffmann.

● 26/03/2020 - Início das atividades do ponto de coleta de material para exames do CoVID-19 para
profissionais de saúde que realizam a assistência à saúde da população.
● 25/03/2020 - Início da vacinação para idosos nas Unidades da Atenção Primária, Drive Thru e farmácias.

● 24/03/2020 - Lançamento do chamada para o Start Health- Startup vs CoVID pela Secretaria de
Inovação da PMPA e Pacto Alegre
● 23/03/2020 - Instalação de tendas para atendimento em fluxo diferenciado de pacientes sintomáticos
respiratórios: Pronto-atendimentos Lomba do Pinheiro, Bom Jesus, Vila dos Comerciários; Hospital da
Restinga; Hospital Vila Nova; Escola Grupo Hospitalar Conceição.
● 23/03/2020 - Início da vacinação para profissionais de saúde nas Unidades da Atenção Primária.

● 20/03/2020 - Regulação de leitos com destinação de pacientes suspeitos e/ou confirmados para
Hospitais previamente pactuados
● 20/03/2020 - Início do monitoramento dos leitos de UTI - Dashboard das UTIs
(http://bit.ly/monitoramento_uti)
● 20/03/2020 - Designação de equipamentos sem uso do antigo Hospital Parque Belém para ampliação
de nova área de atendimento para casos CoVID-19 no Grupo Hospitalar Conceição.
● 18/03/2020 - Criação de Formulário Eletrônico para Notificações de casos suspeitos no Gercon

● 16/03/2020 - Início da publicação de Decretos Municipais para reduzir a velocidade de progressão de
novos casos de CoVID-19 (apresentados do mais recente até o primeiro)
○ 09/04/2020 - Decreto 20.535 Altera Decreto 20.534
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○

09/04/2020

- Dispõe sobre medidas para reduzir impacto social e econômico do estado de

calamidade
31/03/2020 - Decreto 20.533 - Cria Escritório de Fiscalização
31/03/2020 - Decreto 20.534 - Decreta estado de calamidade pública
30/03/2020 - Decreto 20.532 - Determina aos Hospitais e aos Laboratórios, públicos e privados,
o encaminhamento de informações para a SMS
○ 25/03/2020 - Isolamento social acima de 60 anos, interdição de parques e praças
○ 25/03/2020 - Determina apresentação de Plano de Ação de Órgãos da Administração Municipal
Direta e Indireta para enfrentamento da CoVID-19
○ 25/03/2020 - Proíbe funcionamento de estabelecimentos comerciais, de serviços e indústrias e
revoga decretos dos dias 20 e 23 de março de 2020
○ 23/03/2020 - Complemento Decreto Distanciamento Social Idosos
○ 22/03/2020 - Distanciamento social de pessoas com mais de 60 anos
○ 22/03/2020 - Prorrogação dos alvarás de funcionamento
○ 22/03/2020 - Distanciamento Social maiores de 60 anos
○ 22/03/2020 - Orienta serviços de telemarketing
○ 20/03/2020 - Medidas para padarias, restaurantes, bares e lancherias
○ 20/03/2020 - Medidas de fechamento de estabelecimentos comerciais e outros
○ 19/03/2020 - Medidas para o Mercado Público
○ 17/03/2020 - Medidas para o transporte público no município
○ 17/03/2020 - Medidas para restaurantes, bares, casas noturnas, shopping centers, centros
○ comerciais, eventos em locais públicos
○ 16/03/2020 - fechamento das instituições de graduação, ensino médio, ensino fundamental,
educação infantil
○ 16/03/2020 - Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus
11/03/2020 - Publicação de Portaria com orientação dos fluxos nas Unidades da APS e do uso de EPIs
nos serviços de Saúde
10/03/2020 - Primeiro caso de CoVID-19 no Rio Grande do Sul
10/03/2020 - Aula para os Médicos da Atenção Primária de Porto Alegre sobre CoVID-19
07/02/2020 - Apresentação do Plano de Contingência Municipal para a Rede Hospitalar e
imprensa
31/01/2020 - Implantação de equipe de coleta domiciliar na fase de casos suspeitos importados
28/01/2020 - Compra de Equipamentos de Proteção Individual para os serviços da Rede.
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○
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