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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Saúde

Macro COVID 19 Oeste

Nota Técnica nº 1/SES/CMACRO-COVID19-OESTE/2020

PROCESSO Nº 1320.01.0043299/2020-69

Diante da indisponibilidade de tratamentos e vacinas que curem e impeçam a proliferação do coronavírus, houve certa uniformidade nas
decisões tomadas pelos municípios tendendo ao distanciamento social, uma das medidas não-farmacológicas preconizadas pela Organização Mundial da
Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde. Há três estratégias de distanciamento, conforme definição do Ministério da Saúde, a saber:
Distanciamento Social Sele�vo (DSS), Distanciamento Social Ampliado (DSA) e Bloqueio Total (lockdown). Cada uma dessas estratégias tem pontos posi�vos

e nega�vos, conforme resumo a seguir
[1]

:

O Distanciamento Social Seletivo (DSS) isola apenas grupos com maior risco. É a forma mais branda das três de isolamento social, e permite que haja
menos traumas sociais. Todavia, quando implementada sem condições adequadas de funcionamento dos serviços de saúde (leitos, respiradores, EPI, testes
laboratoriais e recursos humanos), pode gerar aceleração descontrolada dos casos e colapsar o sistema;
Já o Distanciamento Social Ampliado (DSA) não se limita a algum grupo específico, exigindo que todos os setores da sociedade permaneçam na
residência durante sua vigência. Objetiva reduzir fortemente a propagação para se ganhar tempo para equipar os serviços com os condicionantes mínimos
de funcionamento. A manutenção prolongada dessa estratégia pode causar impactos significativos na economia.
Por fim, o Bloqueio Total (lockdown) é a medida mais drástica de isolamento, adotada quando o sistema está em grave risco de colapso, impedindo que
qualquer pessoa entre ou saia de determinado perímetro. Tem o mais alto grau de impacto econômico, e o mais alto grau de segurança.

Para avaliar a implementação dessas estratégias, é necessário compreender quão equipado o sistema de saúde está para fins do
enfrentamento à doença bem como em que fase do intervalo epidêmico se encontra a região. O comportamento do coronavírus se caracteriza por
intervalos epidêmicos, conforme Figura 1, a seguir:

 
Figura 1 - Curva e fases epidêmicas com distanciamento social e sem distanciamento social implementado
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Fonte: Bole�m Epidemiológico 7 – COE Coronavírus, 2020.

 

Os gestores de saúde devem adotar ações que viabilizem respostas efe�vas coerentes com as fases pandemia, buscando proporcionalidade
entre a estrutura disponibilizada para assistência à saúde e a necessidade de tratamento dos pacientes infectados. Locais que se encontram na fase de
aceleração, por exemplo, devem adotar ações mais rigorosas, do que locais na fase de epidemias localizadas, conforme descrito no Quadro 1.

 

Quadro 1 - Preparação e resposta segundo cada intervalo epidêmico

ID INTERVALO DESCRIÇÃO

1 Preparação

 - A�vação do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública
 - Elaboração de definições de casos
 - Orientações para pontos de entrada
 - Aquisição de insumos (kits laboratoriais, equipamentos de proteção individual, respiradores)
 - Capacitação de profissionais

2 Iden�ficação
 - Iden�ficação de casos
 - Atualização dos materiais
 - Inves�gação de contatos
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ID INTERVALO DESCRIÇÃO

3 Epidemias
Localizadas

 - Casos relacionados a viagens ou contato
 - Iden�ficação de transmissão comunitária sustentada
 - Monitoramento de contatos
 - Isolamento domiciliar
 - Distanciamento Social Sele�vo para reduzir a velocidade da transmissão e permi�r a
implementação das estruturas planejadas e descritas nos planos de con�ngência
 - Testar o máximo de pessoas

4 Aceleração

 - Distanciamento Social Ampliado ou bloqueio geral (lockdown) para manter a capacidade do
Sistema de Saúde
 - Orientação sobre o uso de máscaras para a população em geral
 - Ampliação do número de Unidades Sen�nelas de Síndrome Gripal
 - Ampliação da realização de testes para profissionais de saúde e trabalhadores de serviços
essenciais
 - Tratamento em massa para casos compa�veis com a prescrição clínica e segurança na posologia
 - Número de novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumenta em até 3 vezes,
em relação ao número máximo do registro histórico da unidade de saúde para a mesma semana
epidemiológica, comparando com anos anteriores

5 Desaceleração

 - Manutenção das medidas estabelecidas
 - Preparação para a fase de controle
 - Aumento da capacidade de tratamento
 - Ampliação da capacidade de detecção
 - Ampliação da capacidade dos serviços de atenção
 - Avaliação de impacto por meio de testes sorológicos
 - Distanciamento Social Sele�vo
 - Número de novos casos internados é inferior ao de alta hospitalar

6 Controle

 - Re�rada gradual das úl�mas medidas de distanciamento social sele�vo
 - Intensificação da vigilância epidemiológica
 - Ampliação dos testes, rastreamento de contatos e isolamento de sintomá�cos com maior
atenção até conclusão do período definido e uso de testes rápidos sorológicos associados para
tomada de decisão
 - Re�rada das restrições de trânsito de pessoas

Fonte: Bole�m Epidemiológico 7 – COE Coronavírus, 2020, pp. 9-10.

 



24/04/2020 SEI/GOVMG - 13673589 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15834398&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110006076&infra_hash=8… 4/7

As ações de isolamento visam adiar e diminuir o pico epidêmico da curva para que o sistema de saúde seja capaz de absorver toda a
demanda, equipado com os recursos necessários, expostos na Figura 2.

 
 
 
 
.
 

Figura 2 - Condicionantes do Sistema Único de Saúde para a dinâmica social e laboral

Fonte: Bole�m Epidemiológico 7 – COE Coronavírus, 2020.

 

Para implementar essas estratégias, os gestores devem avaliar o cenário epidemiológico e a capacidade de resposta do sistema de saúde do território.
Importante ressaltar que as medidas devem ser implantadas em diferentes estágios da pandemia, podendo variar em diferentes regiões de acordo com
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nível de risco medido localmente. Além disso, após implantação das mesmas é fundamental monitoramento do risco para adaptação das medidas conforme
os novos cenários vão sendo iden�ficados.

Em suma, o Ministério da Saúde orienta que as Unidades da Federação que implementaram medidas de distanciamento social ampliado
devem manter essas medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos,
enfermeiros, demais profissionais de saúde e outros) estejam disponíveis em quan�ta�vo suficiente, de forma a promover, com segurança, a transição para
a estratégia de distanciamento social sele�vo. O Comitê Macrorregional Oeste reforça a necessidade de considerar, nestas análises, o coeficiente de
incidência de COVID-19 em sua região.

Dentre as ações que vêm sendo tomadas no Estado de Minas Gerais, está ampliação de leitos para tratamento especificamente de COVID,
tanto clínicos quanto de UTI. Outra ação do governo do Estado é o programa Minas Consciente, que obje�va coordenar, respeitando a autonomia dos
municípios, a flexibilização das medidas de isolamento e distanciamento social de forma responsável para retomada gradual e progressiva da a�vidade
econômica, com possibilidade de regressão em caso de iden�ficação de cenários adversos.

Na Macrorregião de Saúde Oeste, as discussões têm envolvido sempre os diversos atores regionais, porque a estrutura de enfrentamento
extrapola a lógica municipal. Nesse sen�do, não apenas a discussão rela�va à ampliação de leitos e à organização da rede, mas também todas as ações
relacionadas ao enfrentamento da pandemia, especialmente as de isolamento social, devem ser avaliadas e discu�das pelo conjunto dos municípios de uma
região de saúde – em alguns casos, de toda a macrorregião.

 

Tendo por base o exposto, RECOMENDA-SE:

1. Que a decisão pelo nível de isolamento deve estar baseada na avaliação sistemática da situação de saúde da região, buscando coerência entre o número de
casos e de óbitos por COVID-19 e a capacidade do sistema de saúde em absorver as pessoas com casos leves e graves, observando os Boletins
Epidemiológicos emitidos pelos órgãos responsáveis.

2. Que cada município busque diálogo com os demais municípios da sua micro e macrorregião, evitando a adoção de medidas isoladas, uma vez que a
organização do sistema de saúde, conforme Plano Operativo, não se dá em instância municipal.

 

[1] Ver Boletim Epidemiológico nº 7 para melhor detalhamento: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-Boletim-
Especial-do-COE-Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf

Documento assinado eletronicamente por Julio Guimaraes Barata, Servidor (a) Público (a), em 24/04/2020, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Antonio da Silva, Coordenador(a), em 24/04/2020, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-Boletim-Especial-do-COE-Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Documento assinado eletronicamente por Eliane Rezende de Morais Peixoto, Servidor (a) Público (a), em 24/04/2020, às 12:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Edilberto Flavio dos Santos, Coordenador(a), em 24/04/2020, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dayane Casimiro Coelho Neves, Servidor (a) Público (a), em 24/04/2020, às 12:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCIO ZANARDI, Usuário Externo, em 24/04/2020, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Lara Siqueira, Servidor (a) Público (a), em 24/04/2020, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alan Rodrigo da Silva, Diretor (a), em 24/04/2020, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius Lamas Moreira, Usuário Externo, em 24/04/2020, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA TIAGO SANTIAGO, Usuário Externo, em 24/04/2020, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Mangelo de Almeida, Usuário Externo, em 24/04/2020, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília,

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Willian da Cunha Pacheco, Servidor (a) Público (a), em 24/04/2020, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, Coronel, em 24/04/2020, às 16:29, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Amanda Cris�na Miranda, Major, em 24/04/2020, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13673589 e o código CRC 963CFB1B.

Referência: Processo nº 1320.01.0043299/2020-69 SEI nº 13673589
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