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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este apêndice, desdobramento do Plano de Contingência da SES/MG1 para 

Enfrentamento da Covid-19, detalha o planejamento e a operacionalização das ações 

de resposta das Situações 4 - Nível 3 (Mais Desfavorável) e Situação 5 - Nível 3 

(Colapso), destacadas nos quadros 2 e 3 da publicação em referência. O 

apêndice reforça as ações a serem coordenadas frente a cenários de esgotamento da 

capacidade de resposta das instituições e controle da pandemia. É, todavia, um 

documento dinâmico, podendo ser alterado conforme necessidade, novas 

descobertas científicas e eventos diversos. 

Os quadros 2 e 3 do Plano de Contingência da SES-MG para Enfrentamento da Covid-

19 indicam os níveis e situações do Estado e Macrorregiões face à situação de 

enfrentamento à COVID-19, bem como as ações que devem ser desencadeadas, de 

uma forma geral, por nível/situação. 

 

 

                                                           
1 Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/21-
05_Plano-de-Contingencia-ao-Coronavirus_19-05.pdf 
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As ações acontecerão sempre em alinhamento com as definições constantes no Plano 

de Resposta às Emergências em Saúde Pública, do Ministério da Saúde e serão 

estabelecidas respostas coordenadas entre as esferas de gestão do SUS perante a 

um possível cenário de colapso do Sistema de Saúde.   
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2. DETALHAMENTO DAS SITUAÇÕES 4 E 5 

 

Na intenção de detalhar as situações 4 e 5, optou-se por definir quatro cenários 

baseados em quatro variáveis: três cenários associados a Situação 4 e um cenário à 

Situação 5. Para compreender a associação do cenário ao momento vigente, foram 

identificados gatilhos/indicadores, capazes de orientar a mudança de patamares do 

estado neste contexto da pandemia. Para cada cenário são estabelecidos um conjunto 

de respostas e ações a serem tomadas. 

As variáveis utilizadas para a definição dos 4 cenários foram: (1) Capacidade de 

atendimento, (2) Disponibilidade de Recursos Humanos, (3) Disponibilidade de 

Insumos e Equipamentos e (4) Capacidade de Gestão de Óbitos. Detalha-se a seguir 

a compreensão das variáveis: 

(1) Capacidade de atendimento: um dos principais aspectos para enfrentamento 

das situações 4 e 5, bem com as situações antecessoras, é garantir estrutura 

assistencial suficientes às demandas da pandemia. Nesse sentido, é 

fundamental monitorar, ampliar e adequar leitos e estruturas assistenciais 

capazes de responder à necessidade da pandemia, em conjunto com demais 

órgãos estaduais, municipais, federais e instituições privadas. A depender da 

situação, os parâmetros sanitários podem precisar ser mais ou menos 

intensos, no sentido de buscar uma ampliação da capacidade. A variável inclui 

análise da Taxa de Ocupação de UTI Adulto COVID Ajustada, indicador 

responsável por mensurar a ocupação dos leitos COVID em relação aos leitos 

COVID disponíveis de forma diária, fazendo ajustes2 quanto a sua alocação 

dos pacientes;  

(2) Disponibilidade de Recursos Humanos: há quase um ano de pandemia é 

notório o esgotamento das equipes, principalmente de saúde, no 

enfrentamento da COVID-19, podendo significar importante gargalo na 

resposta. Para as situações 4 e 5 é necessário a implementação destes 

recursos nos serviços já existentes e criação de novas equipes para atuação 

em serviços que possam ser ampliados ou criados. No Anexo A deste 

                                                           
2 Mais detalhes no Anexo X – Indicadores  
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documento encontram-se descritos os profissionais necessários por equipe 

para atuação em terapia intensiva e leitos de internação. A depender da 

situação pandêmica, os quantitativos proporcionais poderão ser alterados, 

buscando a ampliação da assistência; 

(3) Disponibilidade de Insumos e Equipamentos: é importante monitorar 

periodicamente os principais insumos para garantir assistência frente à 

COVID-19, de modo a evitar o colapso por desabastecimento. Nesse sentido, 

para enfrentamento do colapso, será necessário apoiar municípios, pontos de 

atenção assistenciais e parceiros com suprimentos, materiais e outras 

estruturas. Inclui nessa variável a disponibilidade de insumos como 

medicamentos do Kit Intubação, gases medicinais, equipamentos de proteção 

individual - EPI (luvas, máscaras, aventais, entre outros), equipamentos 

médico hospitalares (monitores, respiradores, cardioversores, entre outros). 

(4) Capacidade de Gestão de Óbitos: considerando uma situação de aumento 

súbito do número de óbitos e consequente impacto à cadeia de inumação 

(composta pelos procedimentos de: Declaração do Óbito; Acondicionamento; 

Serviço Funerário e Inumação), alcançando um cenário de falta de locais para 

acondicionamento e inumação de corpos, torna-se essencial garantir a 

capacidade de gestão e monitoramento dos óbitos, assim como o bom 

funcionamento dessa logística. 

 

Apresentado a definição das 4 variáveis, é importante esclarecer as especificidades e 

características dos quatro cenários associados às situações 4 e 5. Tais cenários serão 

monitorados periodicamente nas instâncias de governança, a exemplo da Sala de 

Situação da Secretaria de Estado de Saúde, com a finalidade de indicar em qual 

cenário o estado e as macrorregiões se encontram e monitorar as ações de 

planejamento e respostas que devem ser realizadas. 

Nessa perspectiva, na tentativa de ilustrar estes quatro contextos, as figuras a seguir 

sintetizam a modelagem. 
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Figura 1 – Situações 4 e 5 do Plano de Contingência Estadual  

 

 

 

Figura 2 – Cenários Mais desfavoráveis e de Colapso 
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Assim, são três cenários vinculados à Situação 4 e um cenário à Situação 5. Os 

cenários vinculados à Situação 4 são: 
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Quanto à Situação 5 foi desenhado um único cenário, que é assim caracterizado: 

 

 
 

Importante ressaltar que a integralidade dos elementos e situações descritas em cada cenário 

poderão não ser constatados ipsis litters na realidade de cada macrorregião e/ou estado. Os 

cenários descritos anteriormente são orientadores para um conjunto de condutas e medidas de 

respostas. 

Assim, as análises devem se guiar pelos parâmetros acima, mas não se trata de uma análise 

matemática, mas sim uma análise situacional, podendo ser intensificada ou flexibilidade conforme 

contexto local. Para o devido enquadramento, sugere-se a identificação de semelhança de pelo 

menos duas variáveis em relação à descrição do cenário. 



3. CONDUTAS E MEDIDAS DE RESPOSTA 

As condutas e medidas de resposta vinculadas à Situação 4 são: 
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As condutas e medidas vinculadas à Situação 5 são: 
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3.1. JUSTIFICATIVA PARA MUDANÇA NO PLANO DE NÃO CRIAÇÃO 

ESPECÍFICA DE HOSPITAIS DE CAMPANHA 

Em comparação com a realidade vivenciada nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo, cuja rede hospitalar é composta majoritariamente por hospitais públicos, o 

estado de Minas Gerais apresenta uma rede hospitalar robusta e equilibrada, 

composta por hospitais públicos e hospitais da rede suplementar, contando com mais 

de 480 prestadores. 

No que tange à rede assistencial, as ações de enfrentamento à pandemia em Minas 

Gerais se basearam na Portaria Ministerial nº 1.514/2020, que recomenda em seu 

artigo 3º que haja uma priorização da estruturação da rede assistencial ordinária, em 

detrimento da criação de hospitais de campanha, uma vez que a abertura destes está 

condicionada à montagem de toda uma estrutura logística complexa para o 

funcionamento dos leitos, entre os quais destacam-se a alimentação da rede de gás 

e energia, a aquisição de novos equipamentos e a contratação de um corpo clínico 

para o desenvolvimento das atividades do novo hospital. 

É importante ressaltar que, mesmo na rede assistencial comum, foi identificado um 

cenário de escassez de profissionais. Somado a isso, no contexto da pandemia, 

muitos destes contraíram a doença, sendo necessário o afastamento, reduzindo de 

forma significativa o número de profissionais disponíveis. Considerando essa situação 

de escassez de recursos humanos, a contratação do corpo clínico para desenvolver 

as atividades no âmbito do hospital de campanha foi identificada como um grande 

gargalo.  

Outro fator de relevância para esta análise é o fato de que a idealização dos hospitais 

de campanha se deu em um contexto em que as características da pandemia ainda 

eram desconhecidas e sua trajetória incerta e imprevisível. Além disso, as estatísticas 

globais e internas apontavam para um possível colapso próximo do mês de março ou, 

no mais tardar, em abril, sendo necessária a abertura de leitos o mais urgente 

possível. Nesse cenário, foram criados para o hospital de campanha leitos de 

transição/retaguarda, levando em consideração a complexidade de montagem da 

estrutura necessária para a abertura dos leitos convencionais de UTI. No contexto 
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atual, em que o cenário pandêmico passou por diversas mudanças ao longo desse 

período, as dificuldades e obstáculos são outros. 

Por fim, a despeito do aumento exorbitante dos preços dos ventiladores no início da 

pandemia, o estado de Minas Gerais logrou adquirir os ventiladores com os melhores 

preços praticados no Brasil, além dos demais itens de suporte, como BIPAP e 

monitores, conseguindo estruturar sua rede de forma eficiente e ágil, em comparação 

aos demais estados, possibilitando uma expansão de 1864 leitos de UTI e 1523 leitos 

de enfermaria. 

Desta forma o plano de contingência foi revisado no sentido de ampliar leitos e 

transformar os de outra natureza em leitos de UTI em detrimento da abertura de leitos 

em situações de campanha.  

 

3.2. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE COMANDO DE OPERAÇÕES 

A instituição de Sistema de Comando de Operações3 como resposta a Situação 5 – 

Colapso é imperativa. Independentemente do nível de enfrentamento, município ou 

macrorregião a implantação do SCO é fundamental na condução do colapso. Na 

Figura 03 colocamos como exemplo o SCO construído pela equipe do Corpo de 

Bombeiros Militares de Minas Gerais em conjunto com o município e a Secretaria 

Estadual de Saúde o SCO tem por objetivo estabelecer o comando e organizar as 

ações no nível municipal. 

                                                           
3 http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/component/gmg/page/157-manuais-apostilas 



Figura 3 – Organograma Sistema de Comando de Operações  

 



4. COMUNICAÇÃO – GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

  

4.1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Contingência da SES/MG para Enfrentamento da Covid-19 já conta 

com o EIXO COMUNICAÇÃO, porém, não contempla desdobramento para uma 

situação de Colapso. Neste patamar é necessário um planejamento específico, 

devido à intensidade dos acontecimentos e urgência nas respostas. A 

Comunicação deve garantir que todos os atores envolvidos no processo estejam 

alinhados ao discurso e disseminando as mesmas informações; além disso, 

monitorar fluxos para que nenhum público seja esquecido. 

  

4.2. OBJETIVO 

 

Informações e estratégia são fundamentais nas ações de resposta em situações 

críticas, pois diminuem os impactos negativos, fortalecem mensagens positivas e 

previnem desdobramentos incorretos – evitando Fake News. A Comunicação deve 

elaborar um Plano Tático e Operacional que estabelece os públicos, os meios de 

contato e as mensagens a serem compartilhadas em cada momento. Ela também 

deve gerenciar as notícias para uma análise do cenário. 

 

4.2.a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Apurar, diariamente, as informações para definir a estratégia correta em cada 

macro e em cada mídia. 

- Definir um porta-voz, responsável por transmitir para fora (imprensa e 

comunidade em geral) os principais dados. 

- Produzir materiais informativos sempre que necessário 

- Programar Entrevistas e Coletivas de Imprensa 

- Estabelecer a dinâmica da divulgação das informações 

- Acompanhar as reuniões internas sobre o assunto 
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4.3          OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

Por se tratar de um cenário dinâmico, o Plano Tático de Comunicação pode sofrer 

alterações constantemente. Suas alterações serão feitas de acordo com a 

necessidade e a situação do colapso. 



5. CONCLUSÂO  

 

Este apêndice detalha as situações 4 e 5 do Plano de Contingência Estadual a fim de 

promover reação rápida e assertiva do poder público, no intuito de garantir os direitos 

fundamentais do cidadão frente à atual pandemia e as consequências que se 

desdobram a partir dela. 

Destaca- se que é essencial o monitoramento contínuo e adoção das medidas de 

resposta para que que os municípios e regiões se preparem para a possibilidade de 

piora no cenário. Diante de novas descobertas científicas e alterações no cenário 

nacional e internacional, este documento poderá ser atualizado. 
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ANEXO A – INDICADORES PARA MONITORAMENTO DE COLAPSO 

ASSISTENCIAL  

 

O monitoramento da situação epidemiológica e assistencial do estado, será 

realizado uma vez por semana, e disponibilizado pela Sala de Situação para tomada 

de decisão pelo Comitê de Crise e pelo COES. A análise semanal também poderá ser 

completada de forma regionalizado pelos Comitês Macrorregionais COVID (C-

MACRO), dada a dimensão do Estado de Minas Gerais.  

 

1) Metodologia  

 

A seguir, são apresentados os 4 (quatro) indicadores selecionados para a 

avaliação do risco de colapso no sistema assistencial, agrupados em dois eixos: 

Epidemiológico e Capacidade de Atendimento. 

 

Figura 1 – Indicadores selecionados para a avaliação do risco, agrupados por eixos. 

 

  

• Ocupação de Leitos de Enfermaria

• Taxa de Ocupação COVID-19 Projetada

• Taxa de Ocupação Não COVID-19 Projetada 

Capacidade de 
Atendimento

• Taxa de incidência de COVID-19Epidemiológicos
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Os indicadores propostos são avaliados quanto a situação atual de cada uma 

das 14 Macrorregiões, bem como os Agrupamentos de Microrregião, para 

identificação de situações de colapso nas respectivas regiões. Tomando por base 

esses indicadores, os resultados aferidos em cada um e os balizadores que se fizerem 

como aplicáveis ao momento, deverá ser realizada a tomada de decisão. A partir da 

análise de indicadores e balizadores, bem como eventuais análises realizadas pelo 

COES Minas COVID-19 e pelo Comitê de Crise da Secretaria de Estado de Saúde 

(SES/MG) adotará uma escala de pontuação que reflete o risco da decisão, conforme 

a seguir: 

 

 Um indicador na Situação Esperada: Soma-se zero pontos ao índice; 

 Um indicador na Situação de Alerta: Soma-se um ponto ao índice; 

 Um indicador na Situação Crítica: Soma-se dois pontos ao índice. 

 Um indicador na Situação de Colapso: Soma-se três pontos ao índice. 

 

A soma dos indicadores seguirá os seguintes parâmetros:  

Parâmetros Cores 

Até 05 pontos   

Entre 05 e 10 

pontos 
  

Entre 10 e 16 

pontos 
 

16 pontos ou mais   

 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os parâmetros de avaliação dos indicadores por eixo de 

análise.  
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Tabela 1 – Indicadores, pesos e parâmetros da Capacidade de Atendimento 

(indicadores assistenciais). 

INDICADORES ASSISTENCIAIS 

Indicadores 

Ocupação 

UTI COVID-

19 

Projetada 

Ocupação UTI 

Não COVID-19 

Projetada 

Ocupação 

Enfermaria 

Pesos 4 2 2 

Faixas 

Esperada ≤ 75% ≤ 75% ≤ 75% 

Alerta 76% a 84% 76% a 84% 76% a 84% 

Critica 85% a 94% 85% a 94% 85% a 94% 

Colapso ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% 

 

A Taxa de Ocupação UTI Adulto COVID (TOC) avalia o percentual de utilização dos 

leitos no hospital considerando toda capacidade instalada. O indicador mensura, 

diariamente, a ocupação dos leitos COVID em relação aos leitos COVID disponíveis. 

No cálculo, analisar a ocupação dos leitos de UTI Adulto Não-COVID (TONC) em 

relação aos leitos UTI Adulto Não-COVID disponíveis segue a mesma lógica, porém 

invertendo os seus parâmetros. 

 

TOC= (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
) ∗ 100%  

 

TONC = (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑛ã𝑜−𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑛ã𝑜−𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
) ∗ 100% 

 

Definição de termos utilizados no indicador:  

 Total de internações em leitos de UTI Adulto COVID: Somatório de pacientes 

diagnosticados com COVID, no hospital, no período analisado que se 

encontram internados em leitos de UTI Adulto COVID. 
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 Total de internações não-COVID em leitos de UTI Adulto Não-COVID: 

Somatório de pacientes não-COVID, no hospital, no período analisado, que se 

encontram internados em leitos de UTI Adulto Não-COVID. 

 Leitos de UTI Adulto COVID: Leitos totais no hospital no período analisado 

destinados ao atendimento de pacientes infectados com o coronavírus. 

 Leitos de UTI Adulto Não-COVID: Leitos totais no hospital no período analisado 

destinados ao atendimento de pacientes não portadores do coronavírus (Leitos 

de UTI Adulto - Leitos de UTI Adulto COVID = Leitos de UTI Adulto Não-

COVID). 

 

A Taxa de Ocupação de UTI Adulto COVID Ajustada (TOCAj) assim com a TOC, a 

TOCAj é um indicador responsável por mensurar a ocupação dos leitos COVID em 

relação aos leitos COVID disponíveis de forma diária, fazendo ajustes quanto a sua 

alocação dos pacientes. Tais ajustes seguem duas linhas:  

1. Pacientes em leitos de UTI Não-COVID - Se o número de pacientes Não-

COVID for maior que o número de leitos Não-COVID disponíveis, os números 

excedentes de pacientes serão transferidos para os leitos COVID no momento 

do cálculo. 

2. Pacientes em leitos de UTI COVID - Quando o número de pacientes em leitos 

de UTI COVID supera o número de leitos de UTI COVID, há a transferência de 

pacientes COVID para leitos Não-COVID. 

 

TOCAj = (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷
 𝑒𝑚 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
) ∗ 100% 

 

 

TONCAj = (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑁ã𝑜−𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷
 𝑒𝑚 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑛ã𝑜−𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑛ã𝑜−𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
) ∗ 100% 

 

Definição de termos utilizados no indicador: 

 Total de internações ajustadas COVID em leitos de UTI Adulto COVID: 

Somatório de pacientes ajustados diagnosticados com COVID, no hospital, no 
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período analisado que se encontram internados em leitos de UTI Adulto 

COVID.  

 Total de internações ajustadas Não-COVID em leitos de UTI Adulto Não-

COVID: Somatório de pacientes não-COVID, no hospital, no período analisado, 

que se encontram internados em leitos de UTI Adulto Não-COVID. 

 Leitos de UTI Adulto COVID: Leitos totais no hospital no período analisado 

destinados ao atendimento de pacientes infectados com o coronavírus. 

 Leitos de UTI Adulto Não-COVID: Leitos totais no hospital no período analisado 

destinados ao atendimento de pacientes não portadores do coronavírus (Leitos 

de UTI Adulto - Leitos de UTI Adulto COVID = Leitos de UTI Adulto Não-

COVID).  

 

A Taxa de Ocupação de UTI Adulto COVID Projetada (TOCP) é um indicador 

adaptado da TOCAj vis-à-vis pacientes diagnosticados com COVID-19 na fila de 

espera de leitos UTI COVID. O objetivo do indicador está na tentativa de responder à 

questão: Se todos os pacientes COVID que estão na fila de espera de leitos UTI Adulto 

COVID estivessem internados, como estaria a taxa de ocupação dos leitos? 

 

 TOCP = (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷
 𝑒𝑚 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
) ∗ 100% 

 

TONCP = (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛ã𝑜−𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷
 𝑒𝑚 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑛ã𝑜−𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑇𝐼 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑁ã𝑜−𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷,𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
) ∗ 100% 

 

Definição de termos utilizados no indicador:   

 

 Total de internações projetadas em leitos de UTI Adulto COVID: somatório de 

internações ajustadas COVID em leitos de UTI Adulto COVID, adicionando em 

seu total a soma dos pacientes diagnosticados com COVID-19 na fila de espera 

no período analisado (Total de internações reajustadas em leitos de UTI Adulto 

COVID = Total de internações ajustadas em leitos de UTI Adulto COVID no 
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hospital + Pacientes na fila de espera de leitos de UTI Adulto COVID no 

hospital). 

 Leitos de UTI Adulto COVID: Leitos totais no hospital no período analisado 

destinados ao atendimento de pacientes infectados com o coronavírus. 

 

Tabela 2 – Indicadores, pesos e parâmetros epidemiológicos. 

INDICADOR EPIDEMIOLÓGICO 

Indicador Incidência Confirmados 

Peso 1 

Faixas 

 

Esperada 
≤ 50 casos por cem mil habitantes nos 

últimos 7 dias 

Alerta 
De 51 a 100 casos por cem mil 

habitantes nos últimos 7 dias 

Crítica 
De 101  a 200 casos por cem mil 

habitantes nos últimos 7 dias 

Colapso 
> 201 casos por cem mil habitantes nos 

últimos 7 dias 

 

Os indicadores e modo de cálculo estão descritos no Quadro 01. 

 

Elementos balizadores 

 

Tomando por base esses indicadores, os resultados aferidos em cada um e 

os balizadores que se fizerem aplicáveis ao momento, deverá ser realizada a tomada 

de decisão por parte do comitê de crise e pelo COES sobre a situação de colapso e 

as medidas cabíveis. 

Tendo em vista o caráter dinâmico e às vezes subjetivo situacional, alguns 

elementos podem ser agregados à análise, de forma complementar, para auxiliar o 

tomador de decisão. Os elementos balizadores que se aplicarem ao contexto da 

tomada de decisão poderão ensejar mudança dos indicadores, com melhora ou piora 
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da escala, além de orientações gerais para todo o estado. Poderão entrar, como 

balizamento da decisão: 

• Outros dados de saúde: taxa de mortalidade, prospecções do número 

de casos, ocorrência de surtos, ocupação de leitos gerais, dentre outros indicadores.  

• Outros critérios de acompanhamento que se mostrarem pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B - SITUAÇÃO 5 - PREMISSAS BÁSICAS PARA O PLANO DE RESPOSTA 

PRÉ HOSPITALAR E HOSPITALAR AO COVID-19 

É necessário a organização da rede de saúde no município e macrorregião. 

Quando a internação hospitalar em enfermaria ou unidades de terapia intensiva 

entram em colapso, a rede pre hospitalar sofrerá os impactos, podendo também entrar 

em colapso. O Plano de Resposta Hospitalar é um documento que deve ser escrito 

pela equipe de cada hospital.  Tem como objetivo preparar a ampliação da capacidade 

do hospital de forma organizada, integrada e escalonada para contingenciamento em 

uma situação de colapso, definida como uma desproporção entre a necessidade de 

recursos e os recursos existentes. 

 

I - Organização das Portas de Urgência e Emergência NÃO HOSPITALRES 

Nível 0 – UPAs e Unidades de Pronto Atendimento com demanda habitual, apesar 

do aumento do número de casos de COVID. 

Nível 1 - UPAs e Unidades de Pronto Atendimento não conseguem responder, sendo 

necessário mobilizar pontos de atenção extras e ocorrendo grandes mudanças nos 

processos e fluxos usuais. 

Nível 2 - Necessário recrutar equipe extra, além da equipe presente, devido a 

sobredemanda. 

Nível 3 - Necessidade de abertura de outras unidades.  

 

 II - Organização das Portas de Urgência e Emergência HOSPITALRES: por tipo 

hospitalar  

TIPO 0 – Não consegue expandir sua capacidade, seja por deficiência de recursos 

humanos, equipamentos, insumos ou espaço físico. 

TIPO 1 - O hospital consegue admitir, no máximo, 5 a 10 pacientes graves em 24 

horas, dependendo de alguns fatores: 

• Taxa de ocupação das UTIs deve estar em torno de 85%; 

• O hospital deve ter recursos (ex: ventiladores) operacionais de reserva 

(mapear seu parque);  

• Equipe disponível para pacientes críticos. 
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TIPO 2 - Hospitais que necessitem atender um aumento de demanda e conseguem 

expandir em até 20% da sua capacidade assistencial. 

TIPO 3 – Hospital não consegue atender a demanda necessitando parceria entre 

instituições micro e macrorregionais com fluxos específicos para COVID-19 com 

necessidade de implantação de TRIAGEM REVERSA  

A Triagem Reversa é a reavaliação dos pacientes hospitalizados para agilizar 

a alta ou transferência em situação de superlotação nos serviços de urgências 

hospitalares. Diferente da Triagem ou da Classificação de Risco, esta é um processo 

de priorização do atendimento aos pacientes por gravidade.  

• Realizada para pacientes internados no hospital;  

• Realizada por médicos e equipe;  

• Baseada na avaliação do risco clínico;  

• Visa dar alta ou transferir pacientes estáveis para liberar leitos do hospital e 

otimizar a utilização das equipes;  

• Realizada em contexto de superlotação nos serviços de urgências 

hospitalares. 

Como Fazer:  

 Definir no nível hospitalar o plano os gatilhos e os responsáveis pela ativação; 

 Definir a composição do gabinete de crise e suas atribuições; 

 Definir as áreas para ampliação (ex: RPA - recuperação pós-anestésica), 

podendo esta ser feita em níveis; 

 Definir os equipamentos e materiais para as novas áreas (centralizar o 

estoque); 

 Definir os cartões de ação de todas as áreas; 

 Definir os critérios clínicos de admissão e alta, suspensão de procedimentos 

eletivos e de triagem reversa; 

 Definir os mecanismos de comunicação interna e externa; 

 Fazer debriefing diário durante a crise (escutar a equipe). 
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Reunião diária (balanço)  - debriefing 

Ao final de cada turno, deverá existir a obrigatoriedade de fazer um pequeno encontro entre 

profissionais para avaliar a prestação dos serviços; é neste momento que se avalia o que 

correu bem e aquilo que poderá ser melhorado. Os eventuais erros deverão ser discutidos 

nestes momentos, devendo as eventuais dúvidas ser prontamente abordadas pelo líder desta 

reunião.  

1. Há necessidade de reporte diário às autoridades competentes, especialmente do número 

e gravidade dos doentes admitidos, das necessidades de substituição de profissionais de 

saúde, e do abastecimento do hospital? 

.2. Competirá ao Diretor do Hospital ou a quem este delegar a realização deste balanço diário 

e respectiva divulgação às entidades competentes.  

Auditoria No final da atuação 

Deve ser realizada uma auditoria, ou seja, deve ser avaliado se as ações desenvolvidas estão 

de acordo com o Plano em vigor. Desta auditoria, deverá ou não resultar uma nova versão do 

Plano, com incorporação das melhorias necessárias. 

 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: cartões de ação do plano hospitalar  

 

CGC (Centro de Gerenciamento de Crises) -   Contato: 31- XXXX XXXX 

1. Ativa o plano (deverá ser ativado pelo plantonista do CTI); 

2. Recebe informações sobre áreas envolvidas e dimensiona os recursos 

humanos e materiais do hospital; 

3. Realiza a triagem das vítimas a fim de orientar o fluxo interno; 

4. Eleva ou reduz o nível de resposta, até concluir pela desmobilização; 

5. Coordena a transferência interna de pacientes; 

6. Autonomia para tomada de decisões, realocando recursos, mudando 

inclusive o Protocolo médico, desde que justificado; 

7. Contata a Assessoria de Comunicação, autoridades e órgãos públicos; 

8. Reporta à Coordenação do CTI, Gerências e Diretoria de acordo com o nível 

de Resposta. 
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Médico plantonista do CTI - Contato: 31- XXXX XXXX 

1. Coordena o atendimento aos pacientes, aciona gerentes e coordenadores 

setoriais, além dos médicos de outras especialidades; 

2. Autoriza, viabiliza e registra as transferências dos pacientes para a rede; 

3. Solicita aos coordenadores apoio no recrutamento de pessoal administrativo 

e assistencial à distância; 

4. Avalia e classifica os pacientes encaminhados para os leitos de retaguarda. 

O médico plantonista da enfermaria poderá ser recrutado para ajudar na 

admissão desses pacientes. Designa médico e enfermeiro para fazer o 

pronto atendimento no ambulatório; 

5. Define juntamente com o médico e enfermeira responsáveis pelo 

atendimento de urgência o momento em que se atingiu a capacidade máxima 

de atendimento, informando ao SAMU, CBM MG e diretoria; 

6. Acompanha o preenchimento do Formulário de Gerenciamento de Crise 

Anexo C.  

 

 

 

Médico da enfermaria - Contato: 31- XXXX XXXX 

1. Realiza o atendimento inicial dos pacientes no pronto atendimento; 

2. Realiza a triagem inicial das vítimas, com o intuito de organizar o atendimento 

e fluxo interno dos pacientes; 

3. Auxilia o médico plantonista do CTI a avaliar e classificar os pacientes 

encaminhados para os leitos de retaguarda; 

 

 

Enfermeiro responsável pelo Pronto Atendimento - Contato: 31- XXXX XXXX 

1. O enfermeiro de plantão juntamente como médico do CTI definirá qual 

enfermeiro assumirá o atendimento ambulatorial de urgência; 
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2. Informa ao secretário do CGC, responsável pela comunicação com os 

diversos setores, o nível de resposta; 

3. Registra a necessidade da ativação do CGC – Centro de Gerenciamento de 

Crises, preenchendo o Formulário de Gerenciamento de Crise; 

4. Define com os enfermeiros envolvidos, o número de técnicos de enfermagem 

a serem convocados dos outros setores, comunica as coordenações de 

apoio e orienta a assistência nas áreas de demanda; 

5. Gerencia ação coordenada nos setores de Segurança, Manutenção, 

Laboratório, CME, Farmácia, Rouparia, Banco de Sangue, Bloco Cirúrgico, 

Recepção, Limpeza, Serviço Social, Fisioterapia e Psicologia, 

dimensionando recursos materiais; 

6. Coordena a equipe de transporte interno dos pacientes e amplia o serviço, 

conforme a necessidade. 

 

 

Secretários / Administrativos 

1. Informam por telefone o nível de Resposta (ou se preciso pessoalmente) aos 

setores críticos (Segurança, Manutenção, Laboratório, CME, Farmácia, 

Rouparia, Banco de Sangue, Bloco Cirúrgico, portarias, Limpeza, Serviço 

Social, Fisioterapia e Psicologia). 

2. Efetuam ligações telefônicas conforme solicitação do CGC; 

3. Recrutam pessoal à distância quando a Resposta Nível II for acionada, por 

orientação do CGC e gerentes de área assistencial e administrativa; 

4. Mantêm registro das pessoas contatadas e o horário; 

5. Registram o horário de início e término dos esforços; 

6. Informam a liberação de vagas no CTI e enfermarias; 

7. Solicitam ambulâncias conforme a necessidade do CGC para transferência 

de pacientes, de acordo com as determinações médicas (prioridade aos 

pacientes graves). 

 

 

Equipe multiprofissional assistencial de plantão 
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1. Prestam atendimento segundo os critérios de prioridade; 

2. Preenchem a Ficha de Atendimento manualmente em situações de 

Crise/colapso. 

 

 

Gerências e Diretoria Geral 

1. Apoia na adoção de ações em esferas superiores de atenção à saúde, no 

âmbito das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. 

2. Presta atendimento de acordo com a sua área de atuação conforme 

necessidade. 

 

 

 

Porteiros e Vigilantes 

1. Orientam o fluxo de pessoas; 

2. Controlam a entrada de ambulâncias, identificação de visitantes, entrada de 

funcionários e acesso das equipes de imprensa; 

3. Isolam a área de acesso ao Pronto-Socorro de forma a garantir a 

movimentação de pessoas necessárias ao pleno funcionamento do Plano de 

Gerenciamento de Crise/colapso, em sua integralidade; 

4. Informam ao CGC a necessidade de solicitação de guardas de trânsito e 

apoio policial; 

5. Controlam rigorosamente todas as entradas do hospital. 

 

 

 

Médicos Plantonistas do CTI 

1. Avaliam possibilidade de alta e tentam efetivar a mesma em seu setor; 

2. Suspendem novas admissões, exceto aquelas autorizadas pelo 

Coordenador do CGC; 

3. Colaboram no atendimento inicial dos pacientes críticos no ambulatório 
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Médicos Plantonistas das Enfermarias 

1. Avaliam possibilidade de alta e tentam efetivar a mesma em seu setor; 

2. Suspendem novas admissões, exceto aquelas autorizadas pelo 

Coordenador do CGC, além de ajudar na realocação de pacientes. 

3. Colaboram no atendimento inicial dos pacientes na emergência, conforme 

solicitação da coordenação médica. 

 

 

Higienização Hospitalar 

1. Garante a limpeza e /ou desinfecção da área de atendimento, estando 

sempre próximos ao local; 

2. Recolhe os resíduos sólidos e biológicos e mantém os sanitários limpos. 

 

 

Farmácia 

1. Garante o abastecimento de materiais e medicamentos suficientes no setor 

envolvido no atendimento; 

2. Garante a entrega de kits de materiais e medicamentos de emergência 

padronizados; 

3. Disponibiliza recursos pessoais para entregas e abastecimentos 

 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 

1. Organiza a disponibilidade imediata do setor e informa ao CGC; 

2. Disponibiliza recursos pessoais para a realização dos exames; 

3. Suspensão imediata dos exames eletivos; 

4. Os médicos radiologistas serão responsáveis pela organização e 

priorização do atendimento no setor 

 

Laboratório 

1. Organiza a disponibilidade imediata do setor e informa ao CGC; 

2. Disponibiliza recursos pessoais para a realização dos exames, requisitando 

voluntários se necessário; 
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3. Efetua ações para redução do tempo da entrega de resultados. 

 

Serviço Social 

1. Elabora a lista de pacientes atendidos e verifica quais estão sem 

acompanhantes; 

2. Providencia o contato com os familiares dos pacientes desacompanhados; 

3. Fornece apoio familiar; 

4. Colabora no referenciamento de pacientes com menor gravidade para outras 

unidades de saúde, de acordo com as definições do CGC. 

 

Fisioterapia 

1. Presta suporte à assistência ventilatória; 

2. Atende a demanda de transporte dos pacientes que necessitam de ventilação 

mecânica; 

3. Reúne recursos materiais e equipamentos ventilatórios necessários para o 

atendimento às vítimas. 

 

 

Assessoria de Comunicação 

1. Aciona as principais vias de comunicação do Município e comunica o evento; 

2. Presta suporte amplo à mídia; 

3. Estabelece local seguro para instalação. 
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III – Regulação Assistencial dos pacientes COVID e não COVID e transporte:  

 

Considerando o Cenário de Colapso, a Regulação Assistencial irá trabalhar 

com quatro eixos de ações 

1- Intensificar as transferências entre macrorregiões; 

2- Realizar transporte em massa; 

3- Regular leitos privados; 

4- Mudança da Dinâmica Regulatória; 

 

1- Intensificar as transferências entre macrorregiões; 

Diante do cenário de Colapso, as ações de transferência entre macrorregiões 

previstas no item 4.5.1 serão intensificadas. 

 

2- Realizar transporte em massa  

Para a efetivação do transporte em massa será adotado as seguintes ações: 

 

 A Diretoria de Regulação de Urgência e Emergência/Coordenação Estadual de 

Regulação Assistencial irá avaliar a macrorregião (s) com capacidade para a 

alocação de pacientes por meio do mapa de leitos / relatório de solicitações  de 

internações e tempo de espera. 

 A Central Regional de Regulação Assistencial da macrorregião elegível para 

receber os pacientes irá identificar as instituições para acolhimento dos 

pacientes e garantirá as vagas dos mesmos; 

 A Diretoria de Regulação de Urgência e Emergência/Coordenação Estadual de 

Regulação Assistencial irá acionar as áreas (Batalhão de Operações Aéreo / 

COMAVE / Diretoria de Transportes Assistenciais / Coordenação estadual do 

Serviço Móvel de Urgência / CIEVS / Centrais Regionais de Regulação 

Assistencial / Superintendências Regionais de Saúde) para composição de 

grupo de trabalho para a operacionalizar todas as questões do transporte em 

massa; 

 A Coordenação Estadual de Regulação Assistencial irá realizar as ações 

conjuntas com o gabinete do Secretário de Estado de Saúde para a articulação 
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com o ministério da Saúde e Ministério da Defesa para a obtenção de apoio da 

força aérea Brasileira para o transporte em massa. 

 A Coordenação Estadual de Regulação Assistencial instituirá centro de 

comando na origem com a demanda de transferência em massa, sendo que o 

mesmo terá as seguintes atribuições: 

 Estabelecer um ponto focal na origem para articulação in loco das 

transferências; 

   Garantir a avaliação dos casos com base nos critérios de regulação dos 

pacientes leves e moderados para a transferência inter-hospitalar, conforme 

anexo V.   

 Estabelecer equipe para estabilização e preparo do paciente para o transporte; 

 Em caso de a instituição ter realizado triagem reversa, priorizar esses casos 

para a transferência em massa, desde que se enquadrem nos critérios de 

regulação dos pacientes leves e moderados para a transferência inter-

hospitalar. 

 Garantir o preenchimento dos termos de autorização para o transporte, 

conforme anexo VI. 

 Articular transporte com apoio da Força Aérea Brasileira/ Ministério da 

Saúde seguindo os seguintes passos: 

 Coordenação Estadual de Regulação/ Diretoria de Regulação de 

Urgência/ Diretoria de Transportes Assistenciais avalia a necessidade de 

acionamento da FAB para a otimização de transporte em massa e elabora 

solicitação com justificativa fundamentada e indicação de ponto de 

comunicação com a SES para planejamento da operação. 

 Secretário de Estado de Saúde realiza as articulações junto ao 

ministério da Saúde;  

  Com o parecer favorável do MS/FAB , a Coordenação Estadual 

de Regulação/ Diretoria de Regulação de Urgência/ Diretoria de Transportes 

Assistenciais instituirá grupo de trabalho para operacionalizar a ação. 
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3- Regulação Leitos Privados 

A Regulação de leitos privados ocorrerá conforme descrito no fluxo estabelecido 

no anexo VII. 

4- Mudança do Fluxo Regulatório 

O processo regulatório se dará de acordo com as prioridades baseadas em 

prognóstico e critérios de priorização conforme o Escore Unificado de Priorização para 

Transporte.  

Este escore é o somatório das pontuações do Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA simplificado) e do índice de Comorbidades de Charlson (ICC) 

para pacientes com idade de até 59 anos de idade. E do Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA simplificado) e o Clinical Frailtv Scale (CFS) para pacientes com 

idade igual ou superior a 60 anos, sendo gerada uma pontuação mínima de 2 e 

máxima de 8 pontos conforme demonstrado na tabela abaixo.  

score Unificado para Priorização 
1. Previsão de sobrevivência a curto prazo, determinado o 
Sequential Organ Failure Assessment – SOFA 
(simplificado). 
SOFA simplificado <6 (1 ponto) 
SOFA simplificado 6-9 (2 pontos) 
SOFA simplificado 10-12 (3 pontos) 
SOFA simplificado >12 (4 pontos) 
2. Previsão de sobrevivência a longo prazo, avaliado pela 
presença de comorbidades (pelo índice de Comorbidades 
de Charlson) aplicado a pacientes com até 59 anos 
de idade. 
ICC 0-1 (1 ponto) 
ICC 2 (2 pontos) 
ICC 3-5 (3 pontos) 
ICC >5 (4 pontos) 
3. Previsão de sobrevivência a longo prazo, avaliado pelo 
grau de Fragilidade (pela Clinical Frailtv Scale) aplicado a 
pacientes com idade igual ou superior a 60 anos: 
CFS <4 (1 ponto) 
CFS = 4 (2 pontos) 
CFS 5 e 6 (3 pontos) 
CFS 7 e 8 (4 pontos) 

Avaliação                                                                                                                                                         
* Pacientes com as pontuações mais 
baixas devem receber a maior 
prioridade para 
receber suporte avançado de vida 
e/ou admissão em cuidados 
intensivos. 
* Os pacientes com pontuações 
muito elevadas devem ser elegíveis 
para cuidados paliativos associados 
as medidas curativasdisponíveis.                                                                          
* Doentes com a mesma pontuação: 
serão 
priorizados as gestantes e aqueles 
com menor 
idade cronológica. 
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Escalas utilizadas na pontuação do EUP (Escore Unificado de Priorização):  

 Sequential Organ Failure Assessment (SOFA-simplificado): Avaliação de 

prognóstico a curto prazo e direcionamento de intervenções terapêuticas; 

 

 

 Índice de Comorbidades de Charlson (ICC): Avaliação de prognóstico de 

chances de sobrevivência a longo prazo que gradua a gravidade das 

comorbidades. 
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 Clinical Frailty Scale (CFS): Avalia o grau fragilidade que representa um 

estado de vulnerabilidade fisiológica relacionada à idade, frequente entre os 

idosos.



ANEXO C: FORMULÁRIO DE GERENCIAMENTO DE CRISE NO NÍVEL 

HOSPITALAR 

Formulário de Gerenciamento de Crise  Formulário No. ______ 

Data do registro:  
__/__ /____ 

Hora do registro: 
____h:______min 
 

Responsável pelo registro: 

Local do registro: (  )CTI, (  ) enfermaria, (  ) PA, (  ) outro: __________ 

No. Total de pacientes 
recebidos: 
 
 

No. Total de pacientes 
transferidos: 
Internamente : ___ 
Transferencia externa: _____ 
 

No. Total de altas  
(  ) Melhorado´____ 
(  ) Óbito ____ 
(  ) Outro 

Descrição das ações do dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador do Centro de Gerenciamento Crise: 
 

Coordenador do setor:  
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ANEXO D – AÇÕES CONJUNTAS ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

No âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) é essencial que os profissionais 

de saúde estejam qualificados para o manejo e aptos para realizar avaliação clínica 

resolutiva, com estratificação de risco da Síndrome Gripal (SG). Preconiza-se que o 

acompanhamento dos usuários com sintomas de SG leve, devem realizados por 

telefone, meios digitais e/ou presencialmente, de forma sistemática e orientar 

fortemente que esses usuários permaneçam em casa. No caso de usuários 

sintomáticos com suspeita ou confirmação de COVID-19, com perfil clínico leve e/ou 

moderado associado às condições clínicas elegíveis ao agravamento, deverão ser 

encaminhadas precocemente para unidade hospitalar. O encaminhamento precoce à 

Unidade Hospitalar aplica-se exclusivamente aos município, microrregião e/ou 

macrorregião se enquadre na situação 4.2 e/ou 4.3 do Plano de Enfrentamento ao 

Colapso no Estado.  

Consideradas as condições emergenciais previstas na situação 4.2 e/ou 4.3 do 

Plano de Enfrentamento ao Colapso no Estado, caberá à unidade reguladora 

responsável pela região e/ou regulação do Nível Central, apontar os estabelecimentos 

de saúde que sejam tecnicamente adequados para recepcionar as transferências de 

precoces para a Unidade Hospitalar. 

Para os municípios enquadrados na situação 4.2, recomenda-se reorganizar 

os fluxos da APS, de forma que se defina as UAPS que serão exclusivas para 

atendimento COVID-19 e as destinadas para atendimento de rotina. Nesse sentido, 

ações de comunicação junto a população e todos os profissionais da rede devem ser 

amplamente realizadas, a fim de que tal estratégica tenha êxito, diminuindo as 

chances de contaminação dentro dos próprios estabelecimentos de APS. O que 

ocorre é a reorganização do trabalho para enfrentamento ao agravamento do cenário 

epidemiológico da COVID-19, conforme a capacidade instalada do município e do 

território. 

Aos municípios que se encontram na situação 4.2, recomenda-se ainda a 

organização e funcionamento das Unidades por 7 dias na semana e/ou horário 

estendido.    
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ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 

 

IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO PELO CONTROLE DE COMUNICANTES, OU 

POR MEIO DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, OU POR MEIO DE BUSCA ATIVA 

 

Sintomático leve/ moderado 

Leve: Síndrome pré gripal: dor de garganta ou coriza seguida ou não 

de anosmia, ageusia, coriza, diarreia, dor abdominal, febre, calafrio, 

mialgia, fadiga, cefaleia  

Moderado: Tosse persistente+ febre persistente diária ou tosse 

persistente piora progressiva de outro sintoma relacionado a 

COVID 19(adinamia, prostração, hiporexia, diarreia) ou pelo 

menos um dos sintomas acima+ presença de fator de risco 

+ 

Idade igual ou superior a 60 anos 

+ 

Miocardiopatia de diferentes etiologias ( insuficiência cardíaca, 

miocardiopatia isquêmica); 

Hipertensão grave; 

Pneumopatias graves ou descompensados ( asma moderada/grave, 

DPOC); 

Tabagismo; 

Obesidade; 

Imunodepressão 

Doenças Renais crônicas em estágio avançado (graus, 3, 4 e 5) 

Diabetes Mellitus descompensado; 

Neoplasias Malignas; 

Gestação de Alto Risco 

 

 

 

Sintomático leve (Síndrome pré gripal: dor de 

garganta ou coriza seguida ou não de anosmia, 

ageusia, coriza, diarreia, dor abdominal, febre, 

calafrio, mialgia, fadiga, cefaleia) sem fator idade e 

sem condições clínicas elegíveis 

 

 

Paciente será encaminhado para Unidade de Monitorização 

na Atenção Primária, que irá monitorar o paciente, solicitar a 

transferência no Sistema SUSfácilMG para uma unidade 

hospitalar. 

Permanecer em casa e serem acompanhados e 

monitorados por telefone, meios digitais ou 

presencialmente 

 

 



Otimização do transporte terrestre 

Nos casos de sintomáticos com suspeita ou confirmação de COVID com perfil 

clínico leve/moderado associado as condições clínicas elegíveis a transferência do 

paciente poderá ocorrer por ambulância tipo A ou Unidade de Suporte Básico(USB). 

TRIPULAÇÃO: 2 profissionais, sendo um o motorista e o outro um Técnico ou Auxiliar 

de enfermagem 

Os transportes serão executados pelos municípios através de veículos próprios 

ou parcerias com outros municípios e CIS  

A Diretoria de Transporte assistencial atuará na articulação intermunicipal ou 

parecerias com os CIS  

O veículo de Transporte Sanitário Eletivo, veículo de transporte coletivo, não é 

indicado para o transporte de pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo 

SARS-COV-2.



ANEXO E - FLUXO  DE RECOMENDAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS 
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ANEXO F - ORIENTAÇÕES SOBRE A SELEÇÃO E ENVIO DE AMOSTRAS 

POSITIVAS PARA SARS-COV-2 AO LACEN-MG PARA O PROJETO DA REDE 

NACIONAL DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO 

 

1. Introdução 

O projeto “Estruturação da Rede Nacional de Sequenciamento Genético para a 

Vigilância em Saúde” pretende realizar o sequenciamento de 1.200 (um mil e 

duzentas) amostras de pacientes com sintomas iniciados a partir da semana 

epidemiológica (SE) 47 de 2020 (15 de novembro de 2020) de todos os estados 

brasileiros, com a finalidade de identificar a circulação de novas variantes no Brasil. 

Neste projeto, o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais 

(LACEN-MG) ficará encarregado de realizar o sequenciamento de 18 amostras 

semanais oriundas de 06 (seis) Unidades Federativas (Minas Gerais, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo). Serão sequenciadas 

três amostras provenientes de cada Unidade Federativa referida por semana, 

conforme estipulado no OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2021/CGLAB/DAEVS/SVS/MS e 

na NOTA TÉCNICA Nº 59/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Para que o 

sequenciamento genético seja feito da melhor forma possível a fim de garantir 

qualidade técnica e ampla cobertura territorial e situacional da pandemia, alguns 

critérios técnicos devem ser observados no momento da seleção das amostras para 

envio ao LACEN-MG. 

 

2. Objetivo 

Informar sobre os critérios técnicos para escolha de amostras positivas para SARS-

CoV-2 elegíveis para investigação laboratorial de variantes virais e orientar sobre o 

envio de amostras para a realização de testes pela Fundação Ezequiel Dias 

(FUNED). 

 

3. Critérios de amostras viáveis para investigação 

Amostras POSITIVAS no diagnóstico da COVID-19 –Detecção de SARS-CoV-2 por 

http://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29844007&infra_sist
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técnica molecular (RT-PCR) para realização de sequenciamento: 

 

1. Amostras positivas com Ct (Cycle Threshold)* ≤ 30 E 

2. Amostras armazenadas em temperatura menor ou igual a -20ºC E 

3. Amostras de pacientes que: 

 

 evoluíram a óbitos OU 

 tiveram sintomas grave da doença OU 

 tiveram sintomas leve da doença OU 

 estiveram em área fronteiriça com outros países OU 

 estiveram nos últimos 14 dias antes dos sintomas em locais com nova 

variante em circulação (África, Inglaterra, região Norte do Brasil) OU 

 suspeitam ser reinfecção OU 

 são casos confirmados de SIM-P 

 

*Cycle Threshold: Parâmetro utilizado nas técnicas de reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (RT-qPCR), indicativo do número do ciclo em que uma 

curva de amplificação do material genético atende a um critério matemático 

predefinido, ou seja, o ciclo indicativo da quantificação ou qualificação da presença 

do material genético pesquisado no teste. 

 

4. Envio das amostras e exames realizados 

 

O CIEVS-Minas fará a identificação de casos em potencial para análise, 

considerando o histórico das notificações e critérios técnicos (3 a 7), conforme 

estabelecidos no item acima. Após identificação de casos de interesse, a 

Coordenação Estadual de Laboratórios em Pesquisa e Vigilância (CELP), Eixo de 

Vigilância Laboratorial da SES- MG, será notificada para que seja feita então a 

verificação da disponibilidade das amostras, bem como os critérios técnicos (1 e 2), 

http://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29844007&infra_sist
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junto aos laboratórios em que as amostras foram processadas (laboratórios da rede 

pública e privada). Somente as amostras dos casos discutidos com o CIEVS-

Minas e previamente autorizadas deverão ser encaminhadas para investigação 

laboratorial no LACEN-MG/FUNED. A Coordenação de Doenças e Agravos 

Transmissíveis (CDAT) prestará apoio técnico necessário para identificação dos 

casos registrados junto aos sistemas de informação do programa de vigilância da 

Gripe e outros vírus respiratórios de Minas Gerais e participará das discussões de 

caso sempre que convidada. 

Quando os casos que deverão ser laboratorialmente investigados forem definidos 

pela vigilância, o laboratório responsável pelo diagnóstico do caso será acionado a 

dar seguimento no processo de envio. As amostras para investigação de novas 

variantes devem ser separadas das demais amostras enviadas para diagnóstico, e 

encaminhadas à FUNED com um ofício (modelo em anexo) direcionado ao 

Serviço de Virologia e Riquetsioses (SVR) com a devida identificação dos dados 

do

http://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29844007&infra_sist


paciente, informação do Ct obtido na testagem anterior, e direcionando essas 

amostras para análise por sequenciamento genético, pois estas amostras não 

seguirão o fluxo convencional do LACEN-MG/FUNED. 

Para encaminhamento das amostras para o LACEN-MG/FUNED, as amostras 

devem estar congeladas (-20°C ou temperaturas inferiores) e o transporte deve 

ser feito em botijão de nitrogênio líquido (em tubo criogênico) ou gelo seco. 

As amostras NÃO devem ser encaminhadas espontaneamente pelos municípios. 

Os casos relevantes para investigação laboratorial devem ser discutidos com o 

CIEVS- Minas. A indicação das amostras e sinalização para envio ao LACEN será 

realizada exclusivamente pelas áreas técnicas do nível central. 

 

5. Casos com amostras biológicas processadas na rede pública de 

laboratórios de Minas Gerais 

 

Para envio ao LACEN-MG, quando solicitado, as amostras devem estar 

acompanhadas das respectivas fichas de investigação e cadastradas no Sistema 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL, solicitando o RT-PCR para COVID. 

Informar no campo de observações os dados referentes aos casos e às amostras 

(por exemplo: óbito, SG, SRAG, vínculo epidemiológico e valores de Ct). Caso as 

amostras tenham sido processadas em laboratórios da REDECOVID de outras 

localidades do estado, fora da região metropolitana, as mesmas devem ser 

encaminhadas ao Laboratório Macrorregional daquela área, o qual realizará o 

encaminhamento ao LACEN-MG/FUNED. Para recrutamento dessas amostras, o 

Eixo Laboratorial da SES-MG deverá ser contatado para verificar a 

disponibilidade, avaliar o Ct (cycle threshold) obtido no teste e fornecer as 

orientações de envio e conservação, de forma que não haja perda de qualidade. 

 

6. Casos com amostras biológicas processadas na rede privada de 

laboratórios de Minas Gerais 

 

Após identificação da amostra e do laboratório de processamento, o Eixo 

Laboratorial da SES-MG deve ser acionado, para verificar a disponibilidade, valor 

de Ct e condições de armazenamento da amostra. Após identificação destes 
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fatores, o laboratório que executou o teste e detém a guarda da amostra biológica 

deverá encaminhar a mesma para o LACEN-MG/FUNED ou para o Laboratório 

Macrorregional (LMR) / Unidade Regional de Saúde (URS) daquela respectiva 

área e este prosseguir com o envio do material para o LACEN-MG/FUNED. 

 

7. Fluxo de trabalho da vigilância estadual 

 

http://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29844007&infra_sist


 

 

 


