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Considerando a necessidade de organização dos serviços de saúde, após a mudança
para a etapa de mitigação para enfrentamento da Pandemia do COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas 
apresenta uma Proposta de Reorganização dos 
Serviços de Saúde, com vistas a dar suporte no 
processo de enfrentamento do COVID-19



✓ Para evitar a propagação de Fake News, toda comunicação 
oficial  do município referente aos serviços de saúde e a Pandemia 
COVID – 19 será divulgada no site da prefeitura 
www.pelotas.com.br

✓ O órgão oficial da comunicação municipal é a Assessoria de 
Comunicação - ASCOM

INFORMAÇÃO SEGURA



✓ Foi criado no site da Prefeitura de Pelotas um link para o 
cadastro de profissionais de saúde que queiram trabalhar como 
voluntários nos serviços de saúde.

VOLUNTARIADO



✓Para evitar que as pessoas saiam de casa para tirar dúvidas, 
obter ajuda psicológica ou ter acesso à uma orientação médica, 
em casos de adoecimentos leves, será disponibilizada uma Central 
de TELE CONSULTA - Ligar 0800 6485319
✓Os profissionais que atenderão nesta central são profissionais de 
saúde afastados das suas atividades presenciais por decorrência 
da Pandemia COVID – 19 da SMS, UFPel e Ucpel.

CENTRAL DE TELE CONSULTA



FLUXO DE 
ATENDIMENTO 

Indicação de Quarentena de 14 dias, se 
precisar de atestado procurar UBS pela 

MANHÃ

Procurar qualquer Unidade Básica  -
Turno MANHÃ

Procurar UPA

Em caso de dúvida TELE CONSULTA - Ligar 0800 6485319



ATENDIMENTO VERMELHO

FLUXO DE 
ATENDIMENTO

Se apresentar sintomas gripais, acompanhados 
de FALTA DE AR

No momento devem procurar UPA Areal – 24 horas

Em caso de dúvida TELE 
CONSULTA - Ligar 0800 
6485319

SE o paciente estiver em casa e apresentar sinais de gravidade realizar contato
com a SAMU para encaminhamento ao serviço de urgência

Em alguns dias será aberto um novo serviço chamado
Centro de Atendimento às Síndromes Gripais - CASG
(Av. Bento Gonçalves)
Após a abertura deste serviço os pacientes deverão
ser encaminhados para esse serviço



CENTRO DE ATENDIMENTO A SINTOMAS GRIPAIS

REDE HOSPITALAR

Nos primeiros dias a unidade atenderá 
somente pacientes Pediátricos e 

posteriormente Pediátricos e Adultos

Local – Prédio localizado na Avenida Bento 
Gonçalves,  que iria sediar a UPA Bento

Este serviço atenderá a população e será a
unidade de referência para encaminhamento de
pacientes com Sintomas Gripais que
apresentarem sinais de agravamento (falta de ar/
dispneia e Saturação de O2 menor que 95%)
A previsão de início é a próxima semana (entre 06
a 10 de abril) para atendimento pediátrico e
aproximadamente 10 dias após iniciará também o
atendimento adulto (entre 16 e 20 de abril)



CENÁRIO ATUAL – Hospitais de Referência para internação

REDE HOSPITALAR

Leitos Enfermaria 
adulto

Enfermaria Ped UTI Adulto UTI Ped Total

HE 17 05 22

HU 04 04 08

Total 17 04 05 04 30

Leitos Enfermaria 
adulto

Enfermaria Ped UTI Adulto UTI Ped Total

HE 41 20* 61

CASG 11 10 04** 05 30

Total 52 10 24 05 91

*15 leitos de UTI
dependem da chegada
dos equipamentos do
MS
**04 leitos de UTI
dependem da chegada
dos equipamentos
adquiridos pela MS

CENÁRIO A CURTO PRAZO (10 a 20 DIAS)

OBS 2 - Todos os leitos do HE e do CASG poderão ser transformados em leitos de UTI na medida da aquisição de
equipamentos, totalizando neste cenário 91 leitos de UTI Adulto



CENÁRIO A MÉDIO PRAZO

REDE HOSPITALAR

Construção de um Hospital de Campanha em parceria com 
o SESI, com previsão de acréscimo de 110 leitos de 
enfermaria

Neste cenário Pelotas terá à disposição 201 leitos para 
atendimento de Síndrome Gripal

Para atendimento de outros adoecimentos, o município 
preservará atendimento no Pronto Socorro Municipal para 

situações de urgência e emergência e para internação hospitalar 
o Hospital Universitário São Francisco de Paula, a Santa Casa e a 

Beneficência Portuguesa



PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUE NÃO TENHAM SÍNDROME GRIPAL

REDE HOSPITALAR

Para atendimento de outros adoecimentos, o município 
preservará atendimento no Pronto Socorro Municipal para 

situações de urgência e emergência e para internação hospitalar 
o Hospital Universitário São Francisco de Paula, a Santa Casa e a 

Beneficência Portuguesa



ATENDIMENTO AMARELO – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Para minimizar o risco de contaminação cruzada, serão 
implementadas as seguintes ações:

LOCAL DE TRIAGEM: Serão instaladas em todas as unidades
tendas de triagem, para evitar aglomeração e espera na
recepção

TURNO: Para evitar o encontro de pessoas com SINTOMAS 
GRIPAIS e outras pessoas que procuram atividades de rotina 
ou apresentam outros sintomas, a unidade terá turnos 
diferentes para atendimento

MANHÃ (8 às 12hs):

Pessoas com 
SINTOMAS GRIPAIS

TARDE (13 às 17hs):
Atividades de rotina (Vacina,
receitas, pré natal, outros
sintomas agudos não gripais,
etc

Em caso de 
dúvida TELE 
CONSULTA - Ligar 
0800 6485319

UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE



ATENDIMENTO AZUL

Indicação de permanecer em casa em quarentena por 
14 dias

Se precisar de ATESTADO MÉDICO devido a quarentena
procurar a Unidade Básica mais próxima no turno da
MANHÃ

MANHÃ (8 às 12hs):

Pessoas com 
SINTOMAS GRIPAIS

TARDE (13 às 17hs):
Atividades de rotina (Vacina,
receitas, pré natal, outros
sintomas agudos não gripais,
etc

Em caso de 
dúvida TELE 
CONSULTA - Ligar 
0800 6485319

UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE



Após a abertura do CASG,
ao pacientes deverão ser
encaminhados para este
centro e não mais para a
UPA



ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS

✓A territorialização da atenção primária está suspensa, o 

paciente pode ser atendido em qualquer Unidade Básica de 

Saúde independente do local de sua residência

✓A Triagem deve ocorrer na tenda que será montada em frente 

a unidade nos dois turnos, pois pode ser que algum paciente 

com síndrome gripal procure a unidade no turno da tarde 

✓Quando chegar um paciente com  sintomas gripais fornecer 

máscara e seguir Fluxo de Atendimento COVID_19

✓ Equipe utilizar EPI conforme recomendação ANVISA nos dois 

turnos 

✓Realizar higienização do local e material utilizando a cada 

atendimento

ATENÇÃO PRIMÁRIA



ATENÇÃO PRIMÁRIA

Em virtude das 
dificuldades de 

dimensionamento 
de equipe, será 

necessário a 
unificação de 

algumas 
unidades/equipes

Bom 
Jesus

Leocádia
Bom 
Jesus

Balsa Puericultura Puericultura

Lot. 
Osório

Simões Simões

Cohab 
Fragata

PAM PAM



REDE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA

Unidades fechadas



REDE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA - COLÔNIA


