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1 - Apresentação

Diante da emergência por doença respiratória, causada
pelo novo coronavírus SARS-COV-2 (COVID-19), o reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), a declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e a ativação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE COVID-19),
iniciou-se o estabelecimento de medidas para o enfrentamento da doença.
Nesse sentido, e considerando a orientação do Ministério da
Saúde, formalizada na Portaria nº 1.565, de 18 de junho de
2020, que no parágrafo único do seu artigo 1ª, destaca que
“cabe às autoridades locais e aos órgãos de saúde locais decidir, após avaliação do cenário epidemiológico e capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, quanto à retomada das atividades”, o CONASS e CONASEMS apresentam
a presente proposta que visa apoiar os gestores de estados e
municípios na adoção de medidas de saúde pública, no sentido de reduzir a velocidade de propagação da doença, para
evitar o esgotamento dos serviços de saúde, especialmente
de terapia intensiva.
A proposta foi desenvolvida com a participação de representantes dos Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde (CONASEMS), Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), visando
disponibilizar um instrumento para a avaliação de riscos
em resposta à COVID-19, descrever orientações sobre as
medidas de distanciamento social, considerando os cenários locais, além de nortear o planejamento de ações de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Destaca-se que a estratégia a ser adotada em cada território seja adaptada a sua realidade, considerando inclusive as
informações disponíveis. A contínua avaliação possibilita
identificar melhorias a serem realizadas e fornece uma base
de evidências para novas avaliações e respostas a eventos
em saúde pública.
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2 - Objetivo
Oferecer instrumento para apoiar a tomada de decisão dos
gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) na resposta à
COVID-19.

3 - Avaliação de riscos
Dentre os diferentes instrumentos para o processo de avaliação de riscos disponíveis na literatura científica até o momento propõe-se o uso de um conjunto de indicadores que
avaliará as ameaças e vulnerabilidades do sistema de saúde
no âmbito local, relacionadas à capacidade de atendimento
e cenário epidemiológico.
A avaliação de risco deve ser realizada semanalmente pelo
gestor local, enquanto estiver declarada a Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). A avaliação de riscos poderá ser realizada em âmbito municipal,
regional, macrorregional, estadual e distrital, levando em
consideração o compartilhamento da rede de atenção à
saúde.
Orienta-se que uma reavaliação semanal seja realizada para
estimar o quanto a adoção da medida foi eficaz para a redução do risco. Caso o risco tenha aumentado, deve-se adotar
uma medida de distanciamento social mais rigorosa. Caso
o risco tenha reduzido, deve-se adotar a medida de distanciamento social imediatamente anterior à que foi adotada
previamente de forma gradual.
Este instrumento de avaliação de riscos apresenta dois eixos,
um de capacidade de atendimento e epidemiológico, seis indicadores estratégicos onde foram definidos suas fontes de
informações, pontos de cortes e pontos (Quadro 1).
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Quadro 1: Descrição dos eixos, indicadores, cálculo, fontes de dados, forma de
agregação dos dados, pontos de cortes e pontos relacionados
Quadro 1. Descrição dos eixos, indicadores, cálculo, fontes de dados, forma de agregação dos dados, pontos de cortes e pontos relacionados.

Nota: (a) Detalhamento das variáveis: A1. Número de leitos de UTI ocupados 1; A2. Número de leitos de UTI ocupados 2; A3. Número
de leitos de UTI ocupados 3; A4. Número de leitos de UTI ocupados 4; A5. Número de leitos de UTI ocupados 5; A6. Número de leitos
de UTI ocupados 6; A7. Número de leitos de UTI ocupados 7; A8. Número de leitos de UTI ocupados do dia; B. Número de leitos de
UTI disponíveis; C1. Taxa de crescimento 1 = A2/A1; C2. Taxa de crescimento 2 = A3/A2; C3. Taxa de crescimento 3 = A4/A3; C4.
Taxa de crescimento 4 = A5/A4; C5. Taxa de crescimento 5 = A6/A5; C6. Taxa de crescimento 6 = A7/A6; C7. Taxa de crescimento 7 =
A8/A7; D. Taxa de ocupação dia = A8/B; E. Média de taxa de crescimento semanal = média(C1;C2;C3;C4;C5;C6;C7); F. Dias até
esgotamento = log (L/D;E).
(b) Para calcular a variação do número de óbitos por SRAG, deve-se utilizar o número de óbitos por SRAG de duas semanas epidemiológicas anteriores e o número de óbitos por SRAG da SE que foi finalizada. Por exemplo: dia 30/04 é metade da SE 18, então, será
calculado a variação de óbitos por SRAG da SE 17 (SE_A) em relação com o total de óbitos por SRAG das SE 15 (SE_B). Cálculo: (SE_A
- SE_B)/SE_B*100.
(c) Para calcular a variação do número casos de SRAG, deve-se utilizar o número casos de SRAG de duas semanas epidemiológicas
anteriores e o número de casos da SE que foi finalizada. Por exemplo: dia 30/04 é metade da SE 18, então, será calculado a variação de
óbitos por SRAG da SE 17 (SE_A)em relação com o total de óbitos por SRAG das SE 15 (SE_B). Cálculo: (SE_A - SE_B)/SE_B*100.
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A partir do somatório dos pontos obtidos na avaliação de risco, esses podem ser classificados em
cinco níveis de risco (Quadro 2). Para as cinco classificações elencadas, foram descritas as medidas
de distanciamento, que recomenda medidas de distanciamento social a serem avaliadas pelos gestores locais em resposta à COVID-19, sendo o Distanciamento Social Seletivo, a medida mínima e a
Restrição Máxima, a medida máxima (Quadro 3).
Quadro 2. Classificação final da avaliação de riscos, segundo a pontuação obtida e medidas de distanciamento

Quadro 3.
Orientações para medidas de
distanciamento social a serem
avaliadas em cada situação de
risco pelos gestores.

Nota: (a) Portaria nº 356, de 11 de março
de 2020. Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto
na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).
Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20356-20-MS.html
Acessado em: 28 Mai 2020.
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É importante enfatizar que durante o transcurso da pandemia, a classificação do risco de uma localidade pode se alternar dependendo da efetividade das ações estabelecidas
pelo gestor no enfrentamento à COVID-19. Para mensuração da efetividade, é fundamental o monitoramento permanente dos indicadores e aplicação dos instrumentos de
avaliação, possibilitando assim, o direcionamento oportuno na tomada de decisão para controle da pandemia.
Orienta-se que uma reavaliação semanal seja realizada
para estimar o quanto a adoção da medida foi eficaz para
a redução do risco. Caso o risco tenha aumentado, deve-se
adotar uma medida de distanciamento social mais rigorosa. Caso o risco tenha reduzido, deve-se adotar a medida
de distanciamento social imediatamente anterior à que foi
adotada previamente de forma gradual.

4 - Orientações para o uso de medidas de
distanciamento social
As medidas de distanciamento social associadas as demais
medidas não -farmacológicas, são, até o momento, as estratégias mais efetivas para redução da velocidade de contágio e de óbitos pela COVID-19, assim como para a prevenção do colapso do sistema de saúde.

4.1 PREMISSAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO
SOCIAL
•
PROPÓSITO: Prevenir, proteger, controlar e evitar
a propagação local e nacional da COVID-19.
•
TEMPORALIDADE: As medidas de distanciamento social deverão ser monitoradas diariamente pelos gestores. Na reavaliação das estratégia de gestão, quando houver regressão da classificação do risco, deve-se considerar
um período mínimo de 2 semanas para ajustar as medidas
de distanciamento social. Quando ocorrer progressão do
risco, as medidas de distanciamento social, poderão se
aplicadas imediatamente.
•
DECISãO: A autoridade de saúde local é responsável por: realização e atualização da Avaliação de Riscos
para Eventos em Saúde Pública (ARS), tomada de decisão
com autonomia e ajuste das medidas de distanciamento
social.
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•
INTERSETORIALIDADE: O setor saúde deverá articular-se com os representantes dos demais setores da sociedade, incluindo a representação civil, de maneira participativa e integrativa.
•
UNIDADE DE ANÁLISE: Municípios, Estados, Distrito Federal, Macrorregião e região de saúde.

4.2 MEDIDAS BÁSICAS E TRANSVERSAIS
Casos suspeitos ou Confirmados
•
ISOLAMENTO DOMICILIAR: Identificar e isolar
no domicílio pessoas com sintomas respiratórios (Síndrome Gripal) e as que residam no mesmo endereço, ainda
que estejam assintomáticas, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quatorze) dias.
•
MONITORAMENTO DE CASOS SINTOMÁTICOS
E CONTATOS: Tem como objetivo identificar e acompanhar os casos sintomáticos e seus contatos por meio de
uso de tecnologias e outros meios. Para casos e contatos
sintomáticos, o Ministério da Saúde disponibiliza diversas estratégias como canal telefônico 136, aplicativo Coronavírus-SUS, chat online acessado pelo site coronavirus.
saude.gov.br/ ou pelo número de Whatsapp (61) 99380031 ou pelo link https://api.whatsapp. com/send?phone=556199380031&text=oi&source=&data=.
promover a proteção de grupos vulneráveis
•
GRUPOS VULNERÁVEIS: Pessoas com 60 anos ou
mais de idade, doentes crônicos, imunodeprimidos, gestantes e puérperas, pessoas em restrição de liberdade, pessoas de instituições de longa permanência, população em
situação de rua e povos indígenas.
•
DISTANCIAMENTO SOCIAL: Observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente necessárias, evitando
transporte coletivo, viagens e eventos esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros
com concentração próxima de pessoas.
•
NECESSIDADES BÁSICAS: Articular com setores
responsáveis para que sejam estabelecidas condições mínimas de acesso e subsistência para que grupos vulneráveis possam permanecer em distanciamento social.
•
ACESSO E ACESSIBILIDADE: Garantir o acesso e
acessibilidade aos serviços de saúde.
11
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serviços de saúde
•
SERVIÇOS DE SAúDE: Adotar e/ou reforçar todas
as medidas para evitar a transmissão da COVID-19 em unidades de saúde públicas ou privadas.
distânCia físiCa, higiene e limpeza
•
REDUÇãO DE CONTATO: Preparar os ambientes
para que a distância física entre as pessoas seja de no mínimo 1 metro em filas, salas de espera de serviços e, se possível, nos demais espaços públicos ou privados.
•
REfORÇO EM HIGIENE: Garantir limpeza e desinfecção das superfícies e espaço para higienização das mãos .
•
ETIQUETA RESPIRATÓRIA: Adoção de hábitos
sociais como cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar e utilização de máscaras em espaços públicos ou privados .
ComuniCação de risCo
•
COMUNICAÇãO INTERNA (ENTRE OS ÓRGãOS
E PROfISSIONAIS): Recomenda-se o conhecimento dos
dados, informações, ações adotadas entre todas as instituições e profissionais envolvidos no enfrentamento da COVID-19. Divulgar os responsáveis e as responsabilidades
claramente definidas para funções de comunicação.
•
COMUNICAÇãO EXTERNA (COM O PúBLICO):
Recomenda-se comunicação de fácil acesso, regular e contínua sobre as ações, medidas adotadas e situação dos níveis de riscos à população geral e bem como respeitando as
comunidades tradicionais, povos indígenas, pessoas com
deficiência e as demais que necessitarem de adequação na
comunicação. Os gestores devem estabelecer porta-vozes
para garantir a comunicação única e focal, evitando dupla
fonte ou falha de comunicação.

12

34 de 108

Diário Oficial

•

Seção 01

Nº 7.442

Segunda-feira, 21 de junho de 2021

5 - Alteração do nível de risco e ajuste
das medidas de distanciamento social
A escolha da medida de distanciamento pode ser influenciada diretamente pela sensibilidade dos dados quanto sua
alimentação e atualização, bem como pelo cenário epidemiológico e capacidade de resposta dos serviços de saúde.
Para avaliação as medidas de distanciamento social devem
ser considerado os seguintes pontos:
•

Recomenda-se o monitoramento dos dados diariamente visando mensurar os indicadores estratégicos e
orientar as ações em resposta à pandemia.
•
Orienta-se a atualização semanal da avaliação de
risco, não devendo ultrapassar o período máximo de 14
dias, podendo ser ponderado de acordo com o cenário local.
•
Considerar possíveis atrasos que podem influenciar
a classificação de risco e a avaliação de possíveis ajustes de
medidas.
•
Qualquer mudança do nível de risco deverá ocorrer mediante comprovada capacidade do sistema de saúde
para atendimento de casos, por tempo mínimo de 14 dias,
e considerando os arranjos populacionais da sua região e
arredores (intensidade de circulação de pessoas).
•
Para ajuste de medidas deve-se considerar o período
mínimo de 2 semanas para detectar os efeitos da mesma, a
depender das características do cenário epidemiológico e
capacidade de atendimento.
•
Em um cenário onde existe a necessidade de intensificação das medidas de distanciamento social recomenda-se que essas sejam adotadas imediatamente tendo em
vista a velocidade de propagação da epidemia.
Para alteração das medidas de distanciamento social, os
seguintes itens devem ser considerados:
•
A progressão de medidas do muito baixo para níveis superiores poderá acontecer de forma não gradual.
•
A regressão de medidas do nível muito alto para
os níveis inferiores deverá obrigatoriamente acontecer
de forma gradual, visto que, uma mudança brusca poderá
impactar no cenário epidemiológico e no esgotamento na
capacidade assistencial.
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