ANEXO I-A
Indicadores para o monitoramento da epidemia de Covid-19 em Uberaba/MG,
23/09/2021
O Sistema de Fases proposto pela Secretaria Municipal de Saúde vai observar a evolução de
dois eixos: o Eixo da Capacidade de Atendimento e o Eixo de Evolução da Pandemia. No Eixo
da Capacidade de Atendimento são consideradas as taxas de ocupação de leitos COVID-19, UTI
(O) e Enfermaria (E). E no Eixo da evolução da pandemia são consideradas as taxas de
positividade (TX) e variação da taxa de incidência (TR).
Cada indicador terá uma pontuação de corte distribuída entre 1 e 3 de acordo com a classificação
de gravidade. A combinação dessas taxas e pontos de corte será calculadaadotando a fórmula
matemática cujos resultados serão assim estratificados: se o resultado for até 1,5 o município
estará na fase verde que indica que a pandemia está com índices controláveis, o intervalo, maior
que 1,51 a 2,5 entrará na fase amarela que indica sinal de alerta; e maior que 2,51 entrará na fase
vermelha que é crítica.
Além da análise da conjuntura e dos indicadores observados individualmente, será utilizadocomo
parâmetro da seguinte fórmula:

(O*3 + E*1 + TX*1 + TR*3)/(3 + 1 + 1 + 3)
Sendo:
O = Taxa de ocupação de leitos UTI (número de leitos de UTI-covid-19 ocupados / número deleitos
UTI-Covid-19 existentes). – Peso 3
E = Taxa de ocupação de leitos Enfermaria (número de leitos de Enfermaria Covid-19ocupados
/ número de leitos enfermaria existentes destinados a Covid-19). – Peso 1
TX= Taxa de Positividade (Número de testes RT-PCR + antígeno positivos na semana
epidemiológica anterior/número de testes RT-PCR + antígeno realizados na semana
epidemiológica anterior * 100). – Peso 1
TR= Variação da Taxa de Incidência é dado pela [(razão entre a taxa de incidência da última
semana pela taxa de incidência da semana imediatamente anterior à última) – 1]*100. – Peso 3

As pontuações de corte para cada indicador são assim distribuídas:
- Quando a taxa de ocupação de leitos UTI-Covid-19 for < 50%, a pontuação será 1; quando

for igual ou maior que 50% e menor que 80%, a pontuação será 2; quando for igual ou maior que
80% a pontuação será 3. As mesmas proporções e pesos se aplicam para as taxas de ocupação
dos leitos de enfermarias destinadas para Covid-19.
- Quando a Taxa de Positividade (TX) for < 10%, a pontuação será 1; quando for igual ou

maior que 10% e menor que 20%, a pontuação será 2; quando for igual ou maior que 20%, a
pontuação será 3. Quando a variação da Taxa de Incidência (TX) for menor que 15% (<15%), o
valor será 1; quando avariação da Taxa de Incidência (TX) for igual a 15 (≥15% e <15%) o valor
é 2. Quando a variação da Taxa de Incidência (TX) for maior ou igual a 15 (≥ 15%), o valor será
3.

Figura 1 – Análise do Sistema de Fases representando: Índices controláveis, alerta e
criticidade. Referentes à semana 37 (12/09 – 18/09/2021) e Ocupação de leitos
referente à data de 23/09/2021.
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2021.

RESULTADO FINAL FASE
(0*3+E*1+TX*1+TR*3) / (3+1+1+3)
(2*3 + 2*1 + 2*1 + 1*3) / (3 + 1 + 1 + 3) =
15/8 = 1,87

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2021.

