
 

 

NOTA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA Nº 005/2020 – COSEMS/RS 

ASSUNTO:  Instruções aos gestores municipais de saúde, sobre estratégias organizativas 

de serviços e Ações em Saúde, para minimizar riscos de propagação de contágio pelo 

COVID-19 

 

Com a finalidade de proteger a saúde e as vidas das pessoas, o COSEMS/RS 

elaborou este manual de instruções a fim de minimizar os riscos sanitários de contágio 

pelo Coronavírus (COVID– 19) no Rio Grande do Sul. 

Diante de eventos de saúde com alto índice de proliferação, é recomendado que a 

população adote comportamentos de proteção, logo é necessário que a gestão municipal 

de saúde e seus profissionais fomente um canal de comunicação e informação junto à 

população, elucidando possíveis dúvidas, informando condutas e práticas salutar, bem 

como tomar medidas de prevenção e contingenciamento. 

Segundo a Portaria de nº 1.139, de 10 de junho de 2013 art. 4º, institui que: 

 

I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza 

cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo 

pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, 

de origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das 

ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a 

atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, 

estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de 

saúde, públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos 

especiais, eventos de grande porte); 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º São responsabilidades das autoridades sanitárias 

avaliar e aprovar o planejamento e acompanhar a execução das 

atividades propostas pelos organizadores de eventos relativos à 



 

prevenção, mitigação de riscos e o projeto de provimento de serviços 

de saúde para os atendimentos à população envolvida no evento de 

massa. 

Art. 6º A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

regulamentará sobre as responsabilidades do organizador do evento, 

dentro do escopo de suas competências. 

Art. 8º A coordenação das ações relativas à vigilância e 

assistência à saúde em eventos de massa é responsabilidade do ente 

municipal, devendo ser compartilhada com os demais gestores do 

SUS, quando extrapolar os limites de competência e capacidade 

municipal, conforme as disposições desta Portaria e outros atos 

normativos complementares. 

 

Vale ressaltar o regulamento e regras contratuais estabelecidas pela Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.989, de 2 de junho de 2014, o Decreto nº 7.616, de 17 

de novembro de 2011. 

Cabe ressaltar a regulamentação e operacionalização de medidas de enfrentamento 

da emergência de Saúde Pública disposto pela Portaria nº 356, de 11 de março de 2020. 

Para tanto, é imprescindível evitar o contato ou aglomerações de pessoas, 

principalmente em eventos em massa, convívio e/ou contato social no qual potencializa o 

risco de contágio, para tanto seguem algumas recomendações conforme localidade e 

especificidade de ambiente: 

1.  Escolas 

Recomendações: 

1.1 Suspender as aulas; 

1.2 Prover lenço descartável para higiene nasal; 

1.3 Prover lixeira, preferencialmente com acionamento por pedal 

para o descarte de lenços e lixo; 

1.4 Estimular a higienização das mãos após o contato com 

secreções respiratórias; 



 

1.5 Prover condições para higienização simples das mãos: 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, Dispensador de Álcool 

em gel, suporte para papel-toalha, papel-toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual; 

1.6 Manter os ambientes bem ventilados; 

1.7 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes 

utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

1.8 Realizar a limpeza e a desinfecção de equipamentos que 

tenham sido utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

1.9 Em caso de haver pessoa/s com sintomas, entrar em contato 

com serviços referenciados; 

1.10 Desativar bebedouros de uso coletivo. 

 

2.  Creches 

Recomendações: 

2.1 Cancelar as aulas; 

2.2 Prover lenço descartável para higiene nasal; 

2.3 Prover lixeira, preferencialmente com acionamento por pedal 

para o descarte de lenços e lixo; 

2.4 Estimular a higienização das mãos após o contato com 

secreções respiratórias; 

2.5 Prover condições para higienização simples das mãos: 

Lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, dispensador de álcool 

em gel, suporte para papel-toalha, papel-toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual; 

2.6 Manter os ambientes bem ventilados; 

2.7 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes 

utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

2.8 Realizar a limpeza e a desinfecção de equipamentos que 

tenham sido utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

2.9 Em caso de haver pessoas/s com sintomas entrar em contato 

com serviços referenciados; 



 

2.10 Desativar bebedouros de uso coletivo. 

 

3. Centros de caráter religiosos 

Recomendações: 

3.1 Suspensão de eventos de contatos; 

3.2 Prover lenço descartável para higiene nasal; 

3.3 Prover lixeira, preferencialmente com acionamento por pedal 

para o descarte de lenços e lixo; 

3.4 Estimular a higienização das mãos após o contato com 

secreções respiratórias; 

3.5 Prover condições para higienização simples das mãos: 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, Dispensador de Álcool 

em gel, suporte para papel-toalha, papel-toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual; 

3.6 Manter os ambientes bem ventilados; 

3.7 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes 

utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

3.8 Realizar a limpeza e a desinfecção de equipamentos que 

tenham sido utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

3.9 Em caso de haver pessoa/s com sintomas entrar em contato 

com serviços referenciados 

 

4. Campeonatos esportivos, atrações culturais e artísticas (shows, 

peças teatrais, espetáculos) 

4.1 Suspender eventos relacionados ao setor, a fim de evitar 

aglomerações ou realizar as atividades, desde que não haja torcidas ou 

plateia. 

 

5.  Salões de beleza, centros estéticos e semelhantes 

As orientações aos estabelecimentos deste setor deverão ser: 

5.1 Suspender atendimento em grande número de pessoas; 

5.2 Prover lenço descartável para higiene nasal; 



 

5.3 Prover lixeira, preferencialmente com acionamento por pedal 

para o descarte de lenços e lixo; 

5.4 Estimular a higienização das mãos após o contato com 

secreções respiratórias; 

5.5 Prover condições para higienização simples das mãos: 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, Dispensador de Álcool 

em gel, suporte para papel-toalha, papel-toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual; 

5.6 Manter os ambientes bem ventilados; 

5.7 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes 

utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

5.8 Realizar a limpeza e a desinfecção de equipamentos que 

tenham sido utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

5.9 Em caso de haver pessoa/s com sintomas entrar em contato 

com serviços referenciados 

5.10 Profissionais devidamente paramentados com EPI (Máscara, 

Luvas, etc.) 

 

6.  Restaurantes 

As orientações a estes estabelecimentos deverão ser: 

6.1 Suspender atendimento em grande número de pessoas, ou seja, 

superior a 100 pessoas e organizar fluxos de atendimento; 

6.2 Prover lenço descartável para higiene nasal; 

6.3 Prover lixeira, preferencialmente com acionamento por pedal 

para o descarte de lenços e lixo; 

6.4 Estimular a higienização das mãos após o contato com 

secreções respiratórias; 

6.5 Prover condições para higienização simples das mãos: 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, Dispensador de Álcool 

em gel, suporte para papel-toalha, papel-toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual; 

6.6 Manter os ambientes bem ventilados; 



 

6.7 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes 

utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

6.8 Realizar a limpeza e a desinfecção de equipamentos que 

tenham sido utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

6.9 Em caso de haver pessoa/s com sintomas entrar em contato 

com serviços referenciados 

6.10 Profissionais devidamente paramentados com EPI (Máscara, 

Luvas, etc.) 

6.11 Ofertar o uso de máscaras para o cliente no momento de servir, 

caso de buffet, self-service, a fim de evitar a contaminação do alimento com 

secreções. 

 

7.  Bar, boteco, fast-food e outros 

As orientações aos estabelecimentos deste setor deverão ser: 

7.1 Suspender atendimento em grande número de pessoas e 

organizar fluxos de atendimento; 

7.2 Prover lenço descartável para higiene nasal; 

7.3 Prover lixeira, preferencialmente com acionamento por pedal 

para o descarte de lenços e lixo; 

7.4 Estimular a higienização das mãos após o contato com 

secreções respiratórias; 

7.5 Prover condições para higienização simples das mãos: 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, Dispensador de Álcool 

em gel, suporte para papel-toalha, papel-toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual; 

7.6 Manter os ambientes bem ventilados; 

7.7 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes 

utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

7.8 Realizar a limpeza e a desinfecção de equipamentos que 

tenham sido utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

7.9 Em caso de haver pessoa/s com sintomas entrar em contato 

com serviços referenciados 



 

7.10 Profissionais devidamente paramentados com EPI (Máscara, 

Luvas, etc.) 

7.11 Ofertar o uso de máscaras para o cliente no momento de servir, 

caso de buffet, self-service, a fim de evitar a contaminação do alimento com 

secreções. 

 

8.  Academias, clubes e centros de atividade física 

As orientações aos proprietários dos estabelecimentos deste setor 

deverão ser: 

8.1 Suspender atendimento em grande número de pessoas e 

organizar fluxos de atendimento; 

8.2 Prover lenço descartável para higiene nasal; 

8.3 Prover lixeira, preferencialmente com acionamento por pedal 

para o descarte de lenços e lixo; 

8.4 Estimular a higienização das mãos após o contato com 

secreções respiratórias; 

8.5 Prover condições para higienização simples das mãos: 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, Dispensador de Álcool 

em gel, suporte para papel-toalha, papel-toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual; 

8.6 Manter os ambientes bem ventilados; 

8.7 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes 

utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

8.8 Realizar a limpeza e a desinfecção de equipamentos que 

tenham sido utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

8.9 Em caso de haver pessoa/s com sintomas entrar em contato 

com serviços referenciados 

8.10 Profissionais devidamente paramentados com EPI (Máscara, 

Luvas, etc.) 

8.11 Ofertar o uso de máscaras para o cliente no momento de servir, 

caso de buffet, self-service, a fim de evitar a contaminação do alimento com 

secreções. 



 

8.12 Desativar bebedouros de uso coletivo. 

 

9.  Supermercados, hipermercados, minimercados, mercearias, 

padarias e outros 

As orientações designadas a este setor deverão ser: 

9.1 Restringir o atendimento de clientes, para que não haja grande 

número de pessoas e organizar fluxos de atendimento; 

9.2 Prover lenço descartável para higiene nasal; 

9.3 Prover lixeira, preferencialmente com acionamento por pedal 

para o descarte de lenços e lixo; 

9.4 Estimular a higienização das mãos após o contato com 

secreções respiratórias; 

9.5 Prover condições para higienização simples das mãos: 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, Dispensador de Álcool 

em gel, suporte para papel-toalha, papel-toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual; 

9.6 Manter os ambientes bem ventilados; 

9.7 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes 

utilizados pelo coletivo de indivíduos com frequência; 

9.8 Realizar a limpeza e a desinfecção de equipamentos que 

tenham sido utilizados pelo coletivo de indivíduos; 

9.9 Em caso de haver pessoa/s com sintomas entrar em contato 

com serviços de saúde referenciados; 

9.10 Profissionais devidamente paramentados com EPI (Máscara, 

Luvas, etc.), correspondentemente aos setores de trabalho. 

9.11 Desativar bebedouros de uso coletivo. 

 

10.  Acesso à serviços de saúde municipal em caráter eletivo 

As Secretarias Municipais de Saúde deverão atentar-se para: 

10.1 Nos locais e períodos onde houver maior fluxo, se possível, 

manter a Unidade Básica de Saúde funcionando em horário estendido e em 

fins de semana, a fim de evitar aglomerações; 



 

10.2 Criar fluxo diferenciado dos casos suspeitos de Coronavírus ou 

influenza (modelos de fluxos no Plano de Contingência Estadual - 

https://saude.rs.gov.br/coronavirus-profissionais-da-saude); 

10.3 Evitar contato e exposição com os demais usuários e 

profissionais; neste caso, o profissional responsável pelo primeiro contato 

deve ser capacitado para identificar sinais e sintomas antes mesmo do 

atendimento médico ou de enfermagem, e realizar um direcionamento 

profilático do usuário; diante da impossibilidade de se criar um fluxo 

diferenciado dentro da própria unidade, pode-se utilizar outros ambientes 

disponíveis na comunidade (associações de bairro, igreja, paróquias, 

quadras esportivas, etc.) para o atendimento exclusivo dos usuários que 

apresentarem quadros respiratórios agudos, reforçando-se a necessidade 

de serem escolhidos espaços com fluxo de pessoas sadias; 

10.4 Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto 

atendimento dos casos; 

10.5 Orientar os profissionais do serviço quanto às medidas de 

precaução a serem adotadas; 

10.6 Atenção para a atividade de nebulização! Se possível, esta deve 

ser realizada em ambiente exclusivo e ventilado, a fim de se minimizar a 

exposição dos demais usuários e profissionais; 

10.7 Prover lixeira, preferencialmente com acionamento por pedal 

para o descarte de lenços e lixo; 

10.8 Estimular a higienização das mãos após o contato com 

secreções respiratórias; 

10.9 Prover condições para higienização simples das mãos: 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, Dispensador de Álcool 

em gel, suporte para papel-toalha, papel-toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual; 

10.10 Manter os ambientes bem ventilados; 

10.11 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do 

consultório e de outros ambientes utilizados pelo paciente, com maior 

frequência; 

https://saude.rs.gov.br/coronavirus-profissionais-da-saude


 

10.12 Realizar a limpeza e a desinfecção de equipamentos e 

produtos para saúde que tenham sido utilizados na atenção ao paciente; 

10.13 Se houver necessidade de encaminhamento do paciente 

para outro serviço de saúde, notificar previamente o serviço referenciado. 

10.14 Cancelar grupos de apoio e/ou consultas eletivas 

para idosos e pessoas com morbidades crônicas; 

10.15 Organizar os serviços para que os Agentes Comunitários 

de Saúde e outros profissionais de saúde, possam realizar as visitas 

domiciliares a idosos, a fim de evitar o contato deste idoso ao risco de 

contaminação, as visitas servirão para orientação quanto à renovação de 

receitas, orientações sobre cuidados paliativos e outras necessidades de 

saúde desta população; 

 

11. Transporte coletivo 

As orientações as empresas deste setor deverão ser: 

11.1 Restringir e limitar a aglomeração e grande fluxo de pessoas 

usuárias no serviço; 

11.2 Disponibilizar álcool em gel; 

11.3 Avaliar a necessidade de obrigatoriedade no fornecimento de 

EPI (máscaras e luvas) aos profissionais do transporte coletivo pela 

respectiva empresa; 

11.4 Higienizar com regularidade superfícies de toque; 

11.5 Garantir que o local esteja arejado. 

 

12. Transporte por aplicativos (táxi, Uber, 99, garupa, cabify e outros) 

As orientações aos profissionais deste setor deverão ser: 

12.1 Higienizar maçanetas; 

12.2 Exigir o uso de Máscaras e Luvas; 

12.3 Disponibilizar, ao usuário, lixeiras para descarte de lenços 

descartáveis; 

12.4 Disponibilizar, ao usuário lenços descartáveis; 



 

12.5 Disponibilizar o acesso à Álcool em gel, a fim de garantir a 

devida higienização das mãos. 

 

13. Transporte Sanitário de pacientes eletivos para atendimento e/ou 

suspeitos (caberá aos profissionais designados pela Secretaria Municipal 

de Saúde): 

13.1 Higienizar maçanetas; 

13.2 Utilização de Máscaras e Luvas; 

13.3 Disponibilizar, ao usuário, lixeiras para descarte de lenços 

descartáveis; 

13.4 Disponibilizar o acesso à Álcool em gel, a fim de garantir a 

devida higienização das mãos. 

13.5 Garantir que o local esteja arejado (janelas dos veículos 

frequentemente abertas). 

 

14.  Eventos comemorativos e comerciais (feiras, festas, seminários e 

outros eventos com aglomeração em massa) 

Devido a proporção destes eventos, os mesmos deverão ser: 

14.1 Cancelar, Suspender e/ou transferir. 

 

 



 

LINKS ÚTEIS DE ACESSO RÁPIDO 

 Curso Introdução geral ao COVID-19 e vírus respiratórios emergentes. O curso 

destina-se aos profissionais de saúde pública, e contêm informações esclarecedoras. 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=320 

 Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde – IVIS | Ministério da Saúde, para 

monitoramento da notificação de novos casos 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/ 

 Plano de Contingência para o COVID-19 do Rio Grande do Sul 

https://saude.rs.gov.br/coronavirus-plano-de-contigencia 

 Plano de Contingência Nacional para o COVID-19 no Brasil 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-

coronavirus-COVID19.pdf 

 Monitoramento do comportamento do vírus no mundo, mediante ações de restrição 

de convívio coletivo (arquivo em inglês) 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/ 

 Protocolo de Manejo Clínico para o Novo coronavírus 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-

coronavirus.pdf 

 Procedimento Operacional Padronizado (POP): Atendimento a pessoas com 

suspeita de infecção pelo coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde 

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusPopV2_9

220990263189084795.pdf 

 Fluxo de atendimento na APS para o coronavírus (COVID-19) 

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_

6121956549677603461.pdf 

 Fluxograma para atendimento e detecção precoce de COVID-19 em pronto 

atendimento UPA 24 horas e unidade hospitalar não definida como referência 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/05/Fluxogramas-

COVID-19-SAES-1.pdf 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=320
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
https://saude.rs.gov.br/coronavirus-plano-de-contigencia
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusPopV2_9220990263189084795.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusPopV2_9220990263189084795.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_6121956549677603461.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_6121956549677603461.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/05/Fluxogramas-COVID-19-SAES-1.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/05/Fluxogramas-COVID-19-SAES-1.pdf


 

 Fluxograma para atendimento e detecção precoce de COVID-19 em hospitais de 

referência para indivíduos por demanda espontânea 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/05/Fluxogramas-

COVID-19-SAES-2.pdf 

 Fluxo de atendimento no hospital de referência para paciente referenciado de outros 

serviços de saúde 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/05/Fluxogramas-

COVID-19-SAES-3.pdf 

 Fluxo de atendimento telefônico – SAMU 192 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/05/Fluxogramas-

COVID-19-SAES-4.pdf 

 Fluxo de liberação de resultado de exames 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/05/Fluxogramas-

COVID-19-SAES-5.pdf 

 

 

 

 

 

 

Assessoria Técnica Institucional 

Secretaria Executiva 
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