Indicador

O número de casos suspeitos e
confirmados entre profissionais
da saúde reduziu nos últimos 14
dias?

Há equipamentos de proteção
individual completos para as
equipes de saúde nos próximos
30 dias?

Área

BAXO

Garantir disponibilidade e realizar
testes em profissionais de saúde
sintomáticos (públicos e privados);

TOLERÁVEL

Garantir disponibilidade e realizar
testes em profissionais de saúde
sintomáticos (públicos e privados);

Saúde pública

MODERADO

Garantir disponibilidade e realizar
testes quinzenais aos profissionais de
saúde públicos e privados, com
demanda planejada e comunicada a
SES;

EXTREMO

Garantir disponibilidade e realizar
testes semanais aos profissionais de
saúde públicos e privados, com
demanda planejada e comunicada a
SES;

Testar todos os contatos primários de Testar todos os contatos primários de Testar todos os contatos primários de Testar todos os contatos primários de Testar todos os contatos primários de
profissionais de saúde confirmados
profissionais de saúde confirmados
profissionais de saúde confirmados
profissionais de saúde confirmados
profissionais de saúde confirmados
para COVID-19;
para COVID-19;
para COVID-19;
para COVID-19;
para COVID-19;
Monitorar o equilíbrio entre oferta e Monitorar o equilíbrio entre oferta e Monitorar o equilíbrio entre oferta e Monitorar o equilíbrio entre oferta e Monitorar o equilíbrio entre oferta e
demanda de leitos da atenção básica; demanda de leitos da atenção básica; demanda de leitos da atenção básica; demanda de leitos da atenção básica; demanda de leitos da atenção básica;
Saúde pública

Monitorar estoques de EPIs na
atenção básica e hospitais do SUS,
mantendo constante atualização à
SES;
Realizar campanhas de
A incidência de casos de SRAG
conscientização junto à população
em populações indígenas
Saúde pública
indígena em aldeias e garantir
reduziu nos últimos 14 dias?
fornecimento de máscaras e alcool
em gel;
Fazer diariamente os registros de
Saúde pública
casos e suas devidas atualizações nos
sistemas oficiais de saúde;
Redução de serviços presenciais nãoServiços públicos N/A
N/A
essenciais da administração pública
Municipal (Poder Executivo);
Recomendar distanciamento e uso de Recomendar distanciamento e uso de
Recomendar distanciamento e uso de
máscara em locais públicos e em
máscara em locais públicos e em
máscara;
espaços fechados;
espaços fechados;
Suspender aulas presenciais nas
Permitir o retorno às aulas com
Permitir o retorno às aulas com
escolas de educação básica públicas e
implementação de protocolo de
implementação de protocolo de
particulares,assim como de toda a
biosegurança nas escolas de
biosegurança nas escolas de
rede de ensino superior e
educação básica;
educação básica;
profissionalizante;
Permitir funcionamento de parques
Realizar o fechamento dos parques
Realizar o fechamento dos parques
públicos com restrição de público e
públicos no município;
públicos no município;
com medidas de biossegurança;
Assegurar transporte coletivo à
Assegurar transporte coletivo à
população, garantindo as medidas de população, garantindo as medidas de
N/A
distanciamento social e lotação
distanciamento social e lotação
máxima equivalente ao número de
máxima equivalente ao número de
assentos no veículo;
assentos no veículo;
Para os óbitos de suspeitos e
Para os óbitos de suspeitos e
Para os óbitos de suspeitos e
confirmados com a COVID-19,
confirmados com a COVID-19,
confirmados com a COVID-19,
realizar velório em Caixão fechado, realizar velório em Caixão fechado,
realizar velório em Caixão fechado,
exclusivamente em capelas
exclusivamente em capelas
exclusivamente em capelas
funerárias, com restrição de 10
funerárias, com restrição de 10
funerárias, somente com o núcleo
Social
pessoas com uso de máscara e
pessoas com uso de máscara e
familiar, com uso de máscara e
A incidência de novos casos de
higienização do local, por um período higienização do local, por um período higienização do local, por um período
SRAG reduziu nos últimos 21
máximo
de
2
horas.
máximo
de
2
horas.
máximo de 1 hora.
dias?
Inadmissível aglomeração acima de Inadmissível aglomeração acima de Inadmissível aglomeração acima de
10 pessoas;
10 pessoas;
10 pessoas;

Monitorar estoques de EPIs na
atenção básica e hospitais do SUS,
mantendo constante atualização à
SES;

Monitorar estoques de EPIs na
atenção básica e hospitais do SUS,
mantendo constante atualização à
SES;
Realizar campanhas de
conscientização junto à população
N/A
indígena em aldeias e garantir
fornecimento de máscaras e alcool
em gel;
Fazer diariamente os registros de
Fazer diariamente os registros de
casos e suas devidas atualizações nos casos e suas devidas atualizações nos
sistemas oficiais de saúde;
sistemas oficiais de saúde;

Ampliar estoques de EPIs na atenção Ampliar estoques de EPIs na atenção
básica e hospitais do SUS, a partir de básica e hospitais do SUS, a partir de
diagnóstico comunicado a SES;
diagnóstico comunicado a SES;
Conduzir inqueritos e testagem
aleatória na população indígena em
aldeias;

Conduzir inquéritos e testagem
aleatória na população indígena em
aldeias;

Fazer diariamente os registros de
casos e suas devidas atualizações nos
sistemas oficiais de saúde;
Suspensão de serviços presenciais
não-essenciais da administração
pública Municipal (Poder Executivo);
Obrigar distanciamento social e uso
de máscaras em locais públicos e em
espaços fechados;
Suspender aulas presenciais nas
escolas de educação básica públicas e
particulares,assim como de toda a
rede de ensino superior e
profissionalizante;

Fazer diariamente os registros de
casos e suas devidas atualizações nos
sistemas oficiais de saúde;
Suspensão de serviços presenciais
não-essenciais da administração
pública Municipal (Poder Executivo);
Obrigar distanciamento social e uso
de máscaras em locais públicos e em
espaços fechados;
Manter suspensas aulas presenciais
nas escolas de educação básica
públicas e particulares,assim como de
toda a rede de ensino superior e
profissionalizante;

Realizar o fechamento dos parques
públicos no município;

Realizar o fechamento dos parques
públicos no município;

Assegurar transporte coletivo à
população, garantindo as medidas de
distanciamento social e lotação
máxima equivalente ao número de
assentos no veículo;

Restringir transporte coletivo
somente aos trabalhadores da saúde
e de atividades essenciais, com
transporte somente de passageiros
sentados;

Para os óbitos de suspeitos e
confirmados com a COVID-19,
realizar sepultamento imediato, sem
a realização de velório ou
aglomeração no momento do
sepultamento;

Para os óbitos de suspeitos e
confirmados com a COVID-19,
realizar sepultamento imediato, sem
a realização de velório ou
aglomeração no momento do
sepultamento;

Para óbitos de pessoas não COVID-19,
recomendar que as funerárias façam
o velório, exclusivamente em capelas
funerárias, somente com o núcleo
familiar, com uso de máscara e
higienização do local,evitando-se
aglomerações no exterior das capelas
e por um período máximo de 1 hora.
Inadmissível aglomeração acima de
10 pessoas;

Para óbitos de pessoas não COVID-19,
realizar sepultamento imediato sem a
realização de velório ou aglomeração
no momento do sepultamento;

Para óbitos de pessoas não COVID-19,
recomendar que as funerárias façam
o velório exclusivamente em capelas
funerárias, com restrição de 10
pessoas com uso de máscara e
higienização do local, evitando-se
aglomerações no exterior das capelas
e por um período máximo de 4 horas.
Inadmissível aglomeração acima de
10 pessoas;

Para óbitos de pessoas não COVID-19,
recomendar que as funerárias façam
o velório exclusivamente em capelas
funerárias, com restrição de 10
pessoas com uso de máscara e
higienização do local, evitando-se
aglomerações no exterior das capelas
e por um período máximo de 4 horas.
Inadmissível aglomeração acima de
10 pessoas;

Para óbitos de pessoas não COVID-19,
recomendar que as funerárias façam
o velório, exclusivamente em capelas
funerárias, somente com o núcleo
familiar, com uso de máscara e
higienização do local,evitando-se
aglomerações no exterior das capelas
e por um período máximo de 2 horas.
Inadmissível aglomeração acima de
10 pessoas;

N/A

N/A

Implementar toque de recolher entre Implementar toque de recolher entre Implementar toque de recolher entre
as 22 horas e 5 horas;
as 21 horas e 5 horas;
as 20 horas e 5 horas;

Não permitir aglomerações;

Não permitir aglomerações;

Não permitir aglomerações;

Determinar que apenas os setores
classificados como Essenciais, de
Permitir o funcionamento de todas as
baixo risco, de médio risco e de alto
atividades;
risco (conforme anexo) continue em
Socioeconômico
funcionamento;
Definir para todos os setores em
Definir para todos os setores em
funcionamento que façam adesão e funcionamento que façam adesão e
implementação de protocolos de bio- implementação de protocolos de biosegurança em suas atividades;
segurança em suas atividades;
Há testes para a demanda de
diagnóstico molecular de COVID19 projetada para os próximos
30 dias?
Na região há pelo menos 25% da
capacidade de UTI Global SUS
disponível?

ELEVADO

Garantir disponibilidade e realizar
testes semanais aos profissionais de
saúde públicos e privados, com
demanda planejada e comunicada a
SES;

Determinar que apenas os setores
classificados como Essenciais, de
baixo risco e de médio risco
(conforme anexo) continue em
funcionamento;
Definir para todos os setores em
funcionamento que façam adesão e
implementação de protocolos de biosegurança em suas atividades;

Não permitir aglomerações;

Não permitir aglomerações;

Determinar que apenas os setores
classificados como Essenciais e de
baixo risco (conforme anexo)
continue em funcionamento;

Determinar que apenas os setores
classificados como Essenciais
(conforme anexo) continue em
funcionamento;

Definir para todos os setores em
funcionamento que façam adesão e
implementação de protocolos de biosegurança em suas atividades;

Definir para todos os setores em
funcionamento que façam adesão e
implementação de protocolos de biosegurança em suas atividades;

Testar por demanda;

Testar ampla população de bairros
Testar ampla população de bairros
críticos, com orientação do COE/ SES; críticos, com orientação do COE/ SES;

Monitorar o equilíbrio entre oferta e Definir a priorização de leitos para
demanda de leitos hospitalares;
COVID em hospitais estaduais;

Ampliar número de leitos de UTI na
rede pública;

Ampliar número de leitos de UTI na
rede pública e se possível, contratar
leitos na iniciativa privada;

Saúde pública

Articular estratégia de ampliação de
leitos clínicos e UTI em retaguarda;

Articular estratégia de ampliação de
leitos clínicos e UTI em retaguarda;

Articular estratégia de ampliação de
leitos clínicos e UTI em retaguarda;

Ativar leitos em retaguarda conforme Ativar leitos em retaguarda conforme
demanda se houver possibilidade no demanda se houver possibilidade no
município;
município;

Saúde pública

Monitorar estoques e estrutura da
rede básica;

Monitorar estoques e estrutura da
rede básica;

Ampliar estoque de medicamentos
na rede básica – município/SES;

Rastrear e monitorar contatos de
todos os casos testados positivos;

Rastrear e monitorar contatos de
todos os casos testados positivos;

Determinar quarentena para casos
suspeitos e realizar monitoramento
do caso;

Determinar quarentena para casos
suspeitos e realizar monitoramento
do caso;

N/A

N/A

Saúde pública

Testar por demanda;

Saúde pública

Houve necessidade de utilização
dos leitos retaguarda ou
expansão nos últimos 7 dias?
A mortalidade por COVID-19
reduziu nos últimos 14 dias?

A região realizou a busca efetiva
de contato dos casos
confirmados?

Saúde pública

Na fronteira ou divisa houve
aumento de novos casos de
Covid-19 nos últimos 14 dias?

Social

Testar por demanda;

Ampliar estoque de medicamentos
na rede básica – município/SES;
Rastrear e monitorar contatos de
Rastrear e monitorar contatos de
todos os casos testados positivos,
todos os casos testados positivos;
com determinação de quarentena
para os mesmos;
Determinar quarentena para casos
Determinar quarentena para casos
suspeitos e realizar monitoramento suspeitos e realizar monitoramento
do caso;
do caso;
Implementar/manter postos de
Implementar/manter postos de
fiscalização sanitária na rodoviária do fiscalização sanitária na rodoviária do
muncípio;
muncípio;

Ampliar número de leitos de UTI na
rede pública e se possível, contratar
leitos na iniciativa privada;

Ampliar estoque de medicamentos
na rede básica – município/SES;
Rastrear e monitorar contatos de
todos os casos testados positivos,
com determinação de quarentena
para os mesmos;
Determinar quarentena para casos
suspeitos e realizar monitoramento
do caso;
Implementar/manter postos de
fiscalização sanitária na rodoviária do
muncípio;

