
          

 

 
COMITÊ TÉCNICO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 

 

 

 

Prezados Prefeitos, 

 

 

 

 Tendo em vista o aumento no número de casos confirmados de COVID-19 e casos 

ativos nos municípios de São Luiz Gonzaga, Santo Antônio das Missões e São Nicolau, nas 

duas últimas semanas, inclusive com a ocorrência de óbitos na região R11, realizou-se na 

manhã de hoje, 04 de novembro de 2021 uma reunião entre integrantes da Vigilância 

Epidemiológica da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, com a presença do Coordenador 

Regional de Saúde e do Comitê Técnico Regional de Enfrentamento à COVID-19, para 

analisar o cenário em questão. 

 Com base nos números observados e na tendência de piora na situação 

epidemiológica, fica registrado que o Comitê Técnico Regional de enfrentamento à COVID-

19, RECOMENDA que sejam adotadas medidas mais restritivas nos municípios acima 

citados pelos próximos 14 dias, e reforçamos que se mantenha a avaliação diária do seu 

boletim e de outras informações relevantes a fim de que, a qualquer momento, se adote 

outras medidas para conter o aumento no número de casos de coronavírus em seu 

município. 

 Por outro lado, o Comitê Técnico adverte os demais municípios da Região R11 para 

que fiquem atentos a qualquer mudança no cenário de atendimento médico de Síndromes 

Gripais e demandas de testagens em suas Unidades de Saúde, para que possamos evitar 

um crecimento no número de casos a nível regional o que poderia gerar mais internações 

hospitalares e aumento no número de óbitos. 

O Comitê Técnico Regional, bem como toda a equipe técnica da 12ª Coordenadoria 

Regional de Saúde, se coloca à disposição para apoiar e atuar no que for necessário para 

uma construção continua e coletiva de ações efetivas para o enfrentamento da pandemia.  

Em anexo seguem algumas SUGESTÕES de medidas restritivas que o Comitê  



          

 

 

Técnico Regional acredita serem necessárias para conter o avanço no aumento do número 

de casos. 

 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Cerro Largo, RS, 04 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 
_____________________________________ 

Daniana Pompeo 
Coordenação Comitê Científico 

Enfermeira COREN/RS nº.114.056 
 
 

  



          

 

 
 

MEDIDAS RESTRITIVAS RECOMENDADAS 

 

 

1. Suspensão temporária de bailes / festas em que as pistas de dança estejam 

liberadas por um prazo de 14 dias e/ou a EFETIVA FISCALIZAÇÃO na entrada 

destes locais para verificação dos passaportes vacinais e uso de máscara nas pistas 

de dança, onde não deve ser permitido o consumo de bebidas e alimentos, conforme 

previsto em DECRETO ESTADUAL ou Testagem de Antígeno com uma 

antecedência máxima de 48h para entrada nestes eventos para quem não está 

devidamente vacinado; 

 

2. Redução do público de jogos esportivos em ginásios fechados, bem como a 

EFETIVA FISCALIZAÇÃO na entrada destes locais para verificação dos passaportes 

vacinais conforme previsto em DECRETO ESTADUAL ou Testagem de Antígeno 

com uma antecedência máxima de 48h, bem como o uso adequado da máscara nas 

arquibancadas e pelos jogadores que não estiverem participando da partida (banco 

de reservas); 

 
 

3. Controle e acompanhamento efetivo dos casos confirmados de COVID-19 em 

escolas a fim de adotar medidas imediatas para evitar a proliferação do vírus entre a 

comunidade escolar. Recomenda-se que as aulas das turmas com casos 

confirmados sejam suspensas da forma presencial por 14 dias e se necessário for 

que sejam tomadas medidas mais restritivas para toda escola; 

 

4. Campanhas para esclarecimento a população das exigências formais para 

frequentar os locais de aglomeração e o porquê da importância do cumprimento 

destas normas. 
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