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A partir da Portaria SES no. 464 de 03 de Julho de 2020 ficou instituído o Programa de

Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19 em Santa Catarina. A

Portaria SES no. 592 de 17 de agosto de 2020 estabelece a classificação semanal do Risco

Potencial por Região de Saúde como balizadora das medidas a serem adotadas e diversos outros

regramentos que referenciam esta avaliação para sua aplicação.

O monitoramento é realizado a partir de dados regionais (vide

http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/ > Apoio à Decisão para acompanhamento)

Com o passar do tempo, a evolução da pandemia no estado e a aquisição de novo conhecimentos e

referências identifica-se que a matriz de indicadores e medidas, que compõe a avaliação de risco e

tem como resultado a classificação das regiões, necessita de atualização. A atualização se dá tanto

em âmbito teórico, quanto prático.

Ao propor a primeira matriz, Santa Catarina ainda tinha poucos casos que necessitavam de

internação hospitalar, os leitos de UTI ainda estavam em expansão e trabalhava-se no modelo

teórico de espalhamento da ocorrência de casos no tempo para evitar o colapso do sistema de

saúde. Atualmente, entende-se que a melhor forma de gerir a pandemia é buscar a supressão do

número de casos. Quanto menos casos de COVID-19 registrados em uma região, maior a

possibilidade de investigação pelos serviços de saúde, mantendo em isolamento os doentes e seus

contatos; menor o contingente de pessoas que necessita de internação hospitalar e terapia intensiva,

pois mesmo que haja capacidade de atendimento, o risco de morte daqueles que a utilizam é muito

alto. Por isso, a matriz de risco sofrerá atualizações nas dimensões que a compõe, abarcando

entendimento com adaptações nas medidas, para que apontem de fato o risco de cada região.

As dimensões serão entendidas como pontos de “alerta” para o aumento do risco.

O resultado do risco de uma região aumentará quando ocorrer o aumento de eventos sentinelas,

que neste caso é o óbito por Sars-CoV-2; quando há uma alta transmissibilidade, ou seja, muitos

casos para a população residente e sem perspectiva de remissão breve; também deve aumentar

quando a capacidade de monitoramento e identificação esteja diminuída; ou a capacidade de

atenção em nível terciária reduzida.

http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/
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As medidas que promoverão o cálculo deste indicadores são obtidas em nível estadual, a partir dos

dados dos sistemas de informação oficial e estão intimamente relacionadas a sua disponibilidade e

qualidade. Este instrumento avaliativo mantem a possibilidade de atualização destas medidas e

parâmetros quando haja melhor disponibilidade de informação.

A atualização da matriz seguirá o seguinte quadro, detalhado a seguir:

Dimensão Evento Sentinela: considera a mortalidade por COVID-19 como um sinal de alerta que

aponta tanto o agravamento da situação, como a possibilidade de ocorrência de grande número de

casos não identificados pelo sistema de saúde. Utiliza dados de informação de óbitos recebidos e

computados no sistema de informação Boa Vista. Os parâmetros considerados provém da análise

da mortalidade por COVID-19 ocorrida no estado de Santa Catarina durante o ano de 2020.

Dimensão Transmissibilidade: combina a quantidade de pessoas doentes em uma região à taxa

de reprodução destes casos calculada (Rt). Os parâmetros considerados buscaram aproximação

com as recomendações propostas pela OMS.

Dimensão Monitoramento: aponta a capacidade de rastreamento dos casos e contatos e a

capacidade de realização de vigilância ativa da COVID-19, medida por meio da qualidade do

inquérito realizado na comunidade pela atenção primária em saúde e que busca a taxa de pessoas

com sintomas gripais.

MODERADO (nota 1) ALTO (nota 2) GRAVE (nota 3) GRAVISSIMO (nota 4)

Evento sentinela Gravidade
Óbitos por COVID na 

semana/ 100.000 hab.
BOAVISTA até 1 > 1 - 5 > 5 -10 > 15

1 2 3 4

Crescimento  Rt COIIA -DEFESA CIVIL
abaixo de 1 nos 

últimos 14 dias

abaixo 1 nos últimos 

7 dias

<1 nos últimos 3 

dias 

igual ou acima de 1 

nos ultimos 3 dias

Infectividade Casos ativos/ população 
Plataforma 

multiescalar + IBGE
até 10/100mil 10-25/100mil 25-50/100mil >50/100mil

1 2 3 4

Sensibilidade
Confirmados/ Casos 

suspeitos*100
BOAVISTA 12 24 36 acima de 36

Vigilância ativa

Efeito de desenho do 

Inquérito de Síndrome 

Gripal

Taxa de síndrome 

gripa
até 1,5 1,5-2 maior que 2 amostra insuficiente

1 2 3 4

Capacidade de 

atenção
Capacidade UTI

Taxa de ocupação de leitos 

de UTI-SUS COVID
SES Leitos Menor que 50% 50-65 65-80 maior que 80

1 2 3 4

Transmissibilidade

Monitoramento

DIMENSÃO INDICADOR MEDIDA FONTE
PARÂMETRO (nota do indicador)

MÉDIA das notas crescimento e infectividade

MÉDIA das notas sensibilidade e vigilância ativa
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Dimensão Capacidade de Atenção: como já visto durante o manejo da pandemia, a

disponibilidade de leitos hospitalares de terapia intensiva são extremamente necessários para o

manejo de casos graves, e deve ser monitorada, sendo que o risco da região aumenta a medida

que sua ocupação também aumenta.

Alguns indicadores que constavam na matriz de risco potencial regional não estarão mais presentes

na avaliação, não por sua ineficiência, mas porque o monitoramento das regiões pelo estado

modifica seu foco neste momento em que o estado de Santa Catarina visa deixar a transmissão

sustentada e adentrar na fase de recuperação. Neste momento há uma redução no número de

casos e óbitos, mas a doença continua presente na população. Se fortalecidos os serviços de

saúde e haja adesão da população às medidas de contenção, as atividades, com regramento,

podem começar a ser reestabelecidas.

A Intensidade de Fluxos, que media o papel das grandes cidades na sustentação da transmissão

deixa de ser avaliada; a comparação do número de casos ativos de uma semana para outra foi

substituída pelo acompanhamento do Rt, índice que também monitora essa variação; a taxa de

afastamentos de profissionais de saúde não será mais considerada pois é possível que haja uma

imunidade coletiva neste recorte populacional e o risco de colapso do sistema por afastamento

coletivo dos profissionais diminuiu; a taxa de ocupação de leitos clínicos também não será mais

acompanhada visto que o manejo de casos graves utilizou principalmente leitos que oferecem

suporte ventilatório, e não houve alta ocupação destes leitos nem no pior momento da pandemia; a

letalidade tipicamente medida como indicativo de gravidade, tem variações importantes

relacionadas à testagem, indicando que a mortalidade é uma melhor substituta.

As medidas adotadas para essa atualização da matriz de risco são as mais adequadas para

avaliação de risco neste momento, no entanto, a prerrogativa de atualização a continua, a medida

que novos conhecimentos sobre a dinâmica da doença são adquiridos. Isso também serve para a

construção teórica que conduz a organização desta ferramenta.

O indicador sintético que dá origem à classificação de risco e colore o mapa semanalmente

continua a ser calculado a partir da média da nota das dimensões, que também devem ser

avaliadas independentemente.



Reiterando a necessidade de atualização constante desta ferramenta, o COES se

coloca a disposição para esclarecimentos e para o recebimento de sugestões e

informa que Matriz de Risco Potencial Regional desta semana irá ser calculada e

disponibilizada no site utilizando os novos indicadores e medidas informadas neste

documento na quinta-feira, dia 01/10/2020.

Disponibilidade de dados:

1: http://www.coronavirus.sc.gov.br/ > Transparência

2: http://covid19.defesacivil.sc.gov.br/

3: http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-regionalizacao
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