
 

PARECER TÉCNICO N° 03/2021. 

 

 
Recomendação de AVISO e 
PROVIDÊNCIAS para a Região -28, 
considerando o disposto no Decreto 
55.882, de 15 de maio de 2021, que 
instituiu o Sistema de avisos e alertas e 
ações para fins de monitoramento, 
prevenção e enfrentamento à pandemia de 
COVID 19 no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Sul, vimos emitir recomendação 
referente ao AVISO à Região 28. 

 

Considerando o disposto no Decreto 55.882, de 15 de maio de 2021, que 

instituiu o Sistema de avisos e alertas e ações para fins de monitoramento, 

prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID 19 no Âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul; 

 

Considerando o AVISO enviado pelo GT- Saúde para a Região 28 em 25 

de maio de 2021, justificado por fatores regionais e macrorregionais.  

 

Considerando que o Comitê Técnico Regional em reunião realizada em 28 

de maio de 2021 observou o agravamento do quadro da pandemia na Região 28; 

 

Considerando a identificação de fatores que demonstram a necessidade de 

redobrar a atenção para o quadro da pandemia com possível adoção de medidas 

para modificação do quadro ora avaliado. 

 

Considerando os indicadores que resultam em medidas ordinárias e 

extraordinárias de restrição a serem adotadas, conforme “alerta” ou “ação”, 

identifica-se: 

 

 

 

 



 

A) CASOS CONFIRMADOS 

A Região de Santa Cruz do Sul - R28, localizada na Macrorregião 

Vales, apresentou incidência de um aumento de 56,8% frente à 

semana anterior. 

Esta incidência representa a 11ª maior do Estado entre as 21 regiões 

Covid-19 na última semana, sendo 16,4% superior à média Estadual. 

 

B) ÓBITOS 

A Região de Santa Cruz do Sul - R28, localizada na Macrorregião Vales, 

apresentou um aumento na taxa de mortalidade de 8,3% de óbitos. 

Esta incidência é superior à atual média Estadual de 6.2 por 100 mil 

habitantes na última semana. 

 

C) LEITOS CLÍNICOS 

Ao longo da última semana, a Região de Santa Cruz do Sul - R28 apresentou 

aumento de 20,3% de internados em Leitos Clínicos, entre suspeitos e 

confirmados, o que representa uma variação de 14 pacientes. Com isso, a 

região possui 83 internados por Covid-19 em Leitos Clínicos. 

 

D) UTI 

Ao longo da última semana, a Região de Santa Cruz do Sul - R28 

apresentou um aumento de 17,1% de internados em UTI, entre suspeitos 

e confirmados, o que representa uma variação de 6 pacientes. Com isso, a 

região possui 42 internados por Covid-19 em UTIs e taxa de ocupação de 

93,3%, com apenas 4 leitos livres. 

 

E) VACINAÇÃO 

Com o percentual de 10,9% (2ª dose), a Região de Santa Cruz do Sul - R28 

apresenta a 6ª menor proporção da população vacinada com 2ª dose no 

Estado entre as 21 regiões Covid-19.  

A média Estadual de vacinação (2ª dose) é de 13%. 

 

 



 

F) BOLETIM  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSÃO: 

O Comitê Técnico Regional – 28, após análise e deliberação, apresenta e sugere 

as seguintes medidas e providências:  

A) Em análise aos indicadores da vacinação, constatou-se que os municípios 

estão apresentando demora em informar os registros nominais e 



 

individualizados, junto ao Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunização (Novo SI-PNI - online), por meio da Rede Nacional de Dados 

em Saúde (RNDS). Todavia, os municípios deverão realizar os registros de 

dados no sistema de informação em até 48 horas; 

B) Os municípios deverão observar as obrigações previstas nos artigos 14, 15 e 

especialmente o parágrafo segundo do artigo 16 do Decreto n. 55.882 de 15 

de maio de 2021; 

C) Os municípios deverão observar e revisar seus Decretos conforme as 

flexibilizações aprovadas na última Assembleia da AMVARP; 

D) Os municípios deverão adotar medidas de fiscalização, sugerindo-se a 

implementação das medidas e dos protocolos previstos no Plano Regional 

Estruturado de Prevenção a Pandemia da COVID -19; 

E) Que a Região-28 adote providências com medidas adequadas para a 

preservação da saúde pública, de forma a reduzir a velocidade de 

propagação, incluindo ações como: 

 reforço nas campanhas de comunicação local com orientação 

sobre uso correto de máscara, distanciamento e ventilação;  

 orientação da vigilância em saúde para que estabelecimentos 

realizem busca ativa de funcionários com sintomas de síndrome gripal 

e providenciem o encaminhamento de casos suspeitos para testagem 

adequada;  

 ampliação da disponibilidade e de locais de testagem; 

 orientação da vigilância em saúde para que os estabelecimentos e 

a população em geral garantam e respeitem o isolamento dos suspeitos 

e confirmados; 

 manutenção da vacinação com fortalecimento da completude do 

esquema vacinal (incluindo a busca ativa de cidadãos e reforço da 

comunicação para aplicação da segunda dose); 

 ação de fiscalização não só de aglomerações, mas também do 

efetivo cumprimento dos protocolos mínimos obrigatórios, 

especialmente de lotação dos estabelecimentos, mediante diálogo com 

a população e o empresariado local, visando o engajamento de todos 

para evitar a necessidade de restrições;  

 



 

F) Recomenda-se a redução proporcional do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos, limitando o funcionamento no máximo até 22:00; 

G) Recomenda-se a redução do percentual de ocupação nos estabelecimentos, 

no  percentual de 20% dos critérios variáveis, observado os critérios de 

distanciamento e ocupação em m2; 

H) Que os Municípios organizem de forma documentada as medidas e 

protocolos adotados, mediante o envio das informações ao Comitê Técnico 

Regional até o dia 31.05 às 17:00,  a fim de possibilitar a demonstração 

quantitativa e qualitativa das medidas, objetivando estabelecer comparativos 

semanais.  

Encaminhe-se cópia do presente para os Comitês Municipais Covid-19 da Região 

28, bem como aos Prefeitos para ciência e devidas providências. 

 

Santa Cruz do Sul, 28 de maio de 2021. 

 
 

COMITE TÉCNICO REGIONAL 
CTR-28 


