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       ESTADO DE GOIÁS 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA 
       SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
       COMITÊ DE ENFRENTAMENTO DE CRISE 

 

NOTA TÉCNICA Nº 02/2020 

 

INTRODUÇÃO 

Desde o dia 31 de dezembro de 2019, a cidade chinesa de Wuhan registrou um surto de pneumonia 

atípica causada pelo novo coronavírus de 2019 (COVID-19). O número de infectados e doentes, desde 

então, cresce em um ritmo exponencial alcançando outros países além da China. Devido a este fato, no 

dia 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde emitiu a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de importância internacional. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a Doença pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em todos 

os continentes e há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste modo, 

principalmente no hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar para o outono/inverno 

com o objetivo de evitar casos graves e óbitos. 

 

SITUAÇÃO MUNDIAL 

Segundo dados do Boletim Epidemiológino nº 17, até o final da Semana Epidemiológica (SE) 21 de 

2020, no dia 23 de maio, foram confirmados 5.175.925  casos de COVID-19 com 338.089 óbitos (Tabela 

1). Os Estados Unidos da América foram o país com o maior número de casos e óbitos, seguido pelo 

Brasil, que ocupa a segunda colocação no ranking mundial. A Espanha foi o país com maior incidência 

por 1 milhão de habitantes (5.032,4), seguida dos Estados Unidos (4.838,1) e da Itália (3.781,9). 

Tabela 1: Distribuição dos casos de COVID-19 entre os países com maior número de casos em 2020. 
 

 
Nº 

 

PAÍSES E 
TERRITÓRIOS 

CASOS ÓBITOS  
LETALIDADE 

 
POPULAÇÃO 

INCIDÊNCIA POR 
1.000.000 DE 

HAB. 

MORTALIDADE 
POR 1.000.000 

HAB. N % N % 

1º Estados Unidos 1.601.434 31 96.007 28 6,0% 331.002.647 4.838,1 290,0 

2º Brasil 347.398 7 22.013 7 6,3% 212.559.409 1.634,4 103,6 

3º Rússia 326.448 6 3249 1 1,0% 145.934.460 2.236,9 22,3 

4º Reino Unido 254.195 5 36.393 11 14,3% 67.886.004 3.744,4 536,1 

5º Espanha 235.290 5 28.678 8 12,2% 46.754.783 5.032,4 613,4 

6º Itália 228.658 4 32.616 10 14,3% 60.461.828 3.781,9 539,4 

7º Alemanha 177.850 3 8.216 2 4,6% 83.783.945 2.122,7 98,1 

8º Turquia 154.500 3 4.276 1 2,8% 84.339.067 1.831,9 50,7 

9º França 144.566 3 28.289 8 19,6% 65.273.512 2.214,8 433,4 

10º Irã 131.652 3 7.300 2 5,5% 83.992.953 1.567,4 86,9 

Total 5.175.925 100 338.089 100 6,5% 7.794.798.729 664,0 43,4 
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Fonte: Our World in Data - h ttps://ourworldindata.org/coronavirus - atualizado em 23/05/2020. 

A Figura 1 mostra a evolução do acumulado de casos confirmados de COVID-19 nos sete 

países mais afetados pela doença. É importante considerar que cada país está em uma fase 

diferente da pandemia. Utilizando como métrica a data de confirmação do 100º caso, ao final 

da semana epidemiológica 21, os Estados Unidos, Brasil e Rússia, que são os países mais 

afetados pela COVID-19 no mundo, estavam nos dias 81, 70 e 66 de progressão da doença, 

respectivamente. No dia 21 de maio, o Brasil ultrapassou a Rússia em número de casos 

confirmados, passando a ocupar a 2ª posição. O Brasil também está numa fase anterior  da 

pandemia considerando-se a data de confirmação do 5º óbito, ocupando a 6ª posição  em 

números absolutos (Figura 2). 

 

 

Figura 1: Evolução do cumulativo de casos confirmados de COVID-19 ao redor do mundo 

a partir da confirmação do 100º caso em cada país, até o final da 21º semana epidemiológica 

de 2020. 

 
Figura 2: Evolução do cumulativo de óbitos confirmados de COVID-19 ao redor do mundo a partir 

https://ourworldindata.org/coronavirus
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da confirmação do 5º óbito, até o final da 21º semana epidemiológica de 2020. 

 

CENÁRIO NACIONAL 

Segundo dados extraido do portal do Conselho de Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

– CONASS, até o dia 07 de junho de 2020, foram confirmados 680.456 casos de COVID-19 

no Brasil. Deste total, 36.151 (5,3%) foram a óbito, e 283.952 (41,7%) já haviam se recuperado 

da doença. Com relação ao dia anterior, foram confirmados 18.912 novos casos da doença e 

525 novos óbitos. 

 
 

Fonte: CONASS. Dados atualizados em 07/06/2020 às 18h, sujeitos a revisões. 

Figura 3: Distribuição dos casos e óbitos por COVID-19 por região e Unidade da Federação 

(UF). Brasil, 2020. 

 

 Evolução dos casos e óbitos 

No Brasil, São Paulo foi a primeira UF a apresentar um caso (no dia 26 de fevereiro, SE 9) 

e um óbito (17 de março, SE 12) confirmados pela COVID-19. Na SE 10 foram notificados 

casos confirmados em outras quatro UFs: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio de 

Janeiro. A última UF a apresentar um caso confirmado da doença foi Roraima, no dia 22 

de março (SE 13) e Tocantins foi a última a notificar um óbito confirmado por COVID-19 
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(15 de abril, SE 16). Assim como na comparação entre países, também na análise das UFs 

brasileiras é necessário identificar em que fase da pandemia cada uma se encontra, de modo 

a permitir comparações mais fidedignas. Estados como São Paulo e Rio de Janeiro 

encontram-se em um estágio mais avançado da pandemia, se comparados às demais UFs. 

 
 
 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. Dados atualizados em 23 de maio de 2020 às 18h, sujeitos a revisões. 

Figura 4: Linha do tempo dos casos (A) e óbitos (B) confirmados de COVID-19 no Brasil por 

Semana Epidemiológica e Unidade da Federação. 

A Figura 5 mostra a evolução dos casos e óbitos novos de COVID-19 no Brasil por SE de 

notificação, até a Semana Epidemiológica 21. Observa-se uma evolução crescente e 

exponencial dos casos e óbitos novos registrados semanalmente, não sendo observados ainda 

sinais de desaceleração desse crescimento. Nas Figuras 6 e 10 está mostrado o mesmo cenário 

para todas as cinco macrorregiões geográficas e no Anexo 6 estão mostrados os dados para todas 

as UFs. As regiões Nordeste e Sudeste apresentam um padrão semelhante à curva brasileira. 

As demais regiões encontram-se em uma fase anterior da epidemia, porém já mostrando 

incrementos importantes nas últimas semanas. 

 

Figura 5: Evolução dos casos e óbitos novos de COVID-19 no Brasil entre as Semanas 
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Epidemiológicas 9 e 21. 

 
 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. Dados atualizados em 23 de maio de 2020 às 18h, sujeitos a revi sões. 

 

ESTADO DE GOIÁS 

Em Goiás, a partir de 04 de fevereiro até 02 de junho, foram notificados à Vigilância Epidemiológica 

39.225 casos de COVID-19. Já foram confirmados 4.334 (11,1%) casos, destes 4.223 (97,6%) 

confirmados por critério laboratorial, 101 (2,2%) pelo critério cliníco- epidemiológico. Do total de casos 

notificados 10.715 (27,3%) foram descartados e 24.176 (61,6%) continuam como suspeitos (Tabela 2 e 

3). 

Tabela 2 – Distribuição dos casos notificados de COVID-19 segundo classificação, Goiás, 04 de 

fevereiro a 02 de junho de 2020. (N= 39.225) 

Classificação final n % 

Confirmados 4.334 11,1 

Suspeitos 24.176 61,6 

Descartados 10.715 27,3 

Total 39.225 100,0 

FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe 

 

Tabela 3 – Distribuição dos casos confirmados de COVID-19 segundo o critério de confirmação, 

Goiás, 04 de fevereiro a 02 de junho de 2020. (N= 4.334) 

 

Critério de confirmação n % 

Por critério laboratorial 4.223 97,6 

Por critério Cliníco-Epidemiológico 101 2,2 
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Em branco 10 0,2 
Total 4.334 100,0 

FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe 

 

Casos Confirmados 

A figura 6 e 7 apresenta a distribuição dos casos suspeitos e confirmados para COVID-19 por data de 

início de sintomas. Observa-se uma estabilização da curva a partir da implantação das medidas de 

distanciamento social previstas nos decretos estaduais. Em contrapartida observa-se um crescimento da 

curva a partir do decreto que flexibilizou as medidas anteriores. 

Figura 6 – Distribuição dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 por data de início de 

sintomas, Goiás, 04 de fevereiro a 02 de junho de 2020. (N=  28.510) 

 

FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe 

Figura 7 – Distribuição dos casos confirmados de COVID-19 por data de início de sintomas, Goiás, 

04 de fevereiro a 02 de junho de 2020. (N= 4.334) 

 
 

FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe 

 

Os 4.334 casos confirmados estão distribuídos em 137 municípios (Figura 3). Com maior concentração 

na capital, Goiânia, com 1.812 casos, o que corresponde a 41,8% do total de casos do estado, seguido 
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de Aparecida de Goiânia com 466 (10,7%) e Águas Lindas de Goiás 233 (5,3%). 

Figura 8 - Número de casos confirmados e óbitos por COVID-19 distribuídos por município de 

residência, Goiás, 04 de fevereiro a 02 de junho de 2020. (N=4.334) 

 

FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe 

O Estado de Goiás apresentou um coeficiente de incidência no período de 62,4 por 100.000 habitantes 

(Tabela 4). Os municípios com maiores coeficientes de incidência foram Nova Glória (199,6/100.000), 

Professor Jamil (184,9/100.000), Rialma (179,5/100.000) e Padre Bernardo (163,2/100.000). A capital 

registrou um coeficiente de 120,8 por 100.000 habitantes. 

Tabela 4 - Número de casos confirmados de COVID-19 e incidência, por município de residência, 

Goiás, 04 de fevereiro a 02 junho de 2020. (N=4.334) 

Município residência Confirmado Incidência/100.000 Hab. 

Nova Glória 17  199,6 

Professor Jamil 6  184,9 

Rialma 20  179,5 

Padre Bernardo 54  163,2 

Caçu 23  146,5 

Santo Antônio do Descoberto 99  134,4 

Hidrolândia 26  123,1 

Goiânia 1812  120,8 

FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe 

A distribuição dos casos por sexo apresenta-se homogenia, com 51,1% no sexo feminino (Tabela 5). A 
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faixa etária de 30-39 anos concentra o maior número de casos, 1.111, seguida da faixa etária de 40 a 49 

anos de idade com 970. No entanto, a maior incidência foi nas pessoas com mais de 70 anos (Tabela 4 

e 5). 

 

Tabela 5 - Número de casos confirmados de COVID-19 segundo gênero, Goiás, 04 de fevereiro a 02 

de junho de 2020. (N=4.334) 

 Gênero n % 

Feminino  2.217 51,1 

Masculino  2.117 48,9 

Total  4.334 100,0 
FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe 

 

Tabela 6 - Número de casos confirmados de COVID-19 segundo faixa etária e taxa de incidência, 

Goiás, 04 de fevereiro a 02 de junho de 2020. (N=4.334) 

Faixa etária n Incidência 100.000 Hab. 

Menor de 1 ano 11 12,5 

< 9 anos 102 12,2 

10 a 14 anos 49 9,4 

15 a 19 anos 91 15,8 

20 a 29 anos 723 61,0 

30 a 39 anos 1.111 95,6 

40 a 49 anos 970 97,6 

50 a 59 anos 644 83,6 

60 a 69 anos 348 72,5 

Maior de 70 anos 285 85,9 

Total 4.334     

FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe 

Quanto aos fatores de risco e/ou comorbidades, em 448 casos confirmados (10,3%) houve relato de 

Doença Cardiovascular/Hipertensão, em 272 (6,3%) Diabetes Mellitus, 171 (3,9%) Doença Pulmonar 

Crônica e 3.378 (77,9%) não relataram nenhum fator risco e/ou comorbidade (Tabela 7). 

Tabela 7 – Fatores de risco e comorbidades dos casos confirmados de COVID-19, Goiás, 04 de fevereiro 

a 02 de junho de 2020. 

Fatores de risco e Comorbidades n % 

Doença Cardiovascular/HAS 448 10,3 

Diabetes Mellitus 272 6,3 

Doença Pulmonar Crônica 171 3,9 

Doença Renal Crônica 51 1,2 

Imunodeficiência/Imunodepressão 48 1,1 

Obesidade 28 0,6 

Doença Neurológica Crônica ou 23 0,5 

Neuromuscular   

Gestante de alto risco 9 0,2 

Doença Hepática Crônica 6 0,1 
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Portador de Doenças Cromossômicas 8 0,2 

Puérpera 3 0,1 

Sem comorbidades 3.378 77,9 

Ignorados 163 3,8 

FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe   

 

Do total de casos confirmados até o dia 02 de junho de 2020, 151 (3,5%) foram a óbito, 202 (4,7%) 

continuam hospitalizados, 1.146 (26,4%) encontram-se em tratamento domiciliar e 1.629 (37,6%) já se 

recuperaram da doença (Tabela 8). 

Tabela 8 – Casos confirmados de COVID-19 segundo evolução, Goiás, 04 de fevereiro a 02 de junho 

de 2020. (N=4.334) 

Evolução n % 

Recuperados (Cura) 1.629 37,6 

Em tratamento domiciliar 1.146 26,4 

Internado* 202 4,7 

Óbito 151 3,5 

Ignorado 1.206 27,8 

Total 4.334 100,0 
*Casos que necessitaram de hospitalização e permanecem com o campo evolução em aberto. . FONTE: e-SUS VE e SIVEP Gripe 

 

Óbitos 

Foram notificados no período 184 óbitos suspeitos de COVID-19. Destes, 151 foram confirmados, o que 

representa uma taxa de letalidade de 3,4% e 33 óbitos continuam em investigação. Os óbitos confirmados 

estão distribuídos em 45 municípios, sendo que Goiânia (63), Aparecida de Goiânia (13), Planaltina (6) 

e Novo Gama (6) foram os municípios que registraram o maior número de confirmados. 

Entre os óbitos confirmados por COVID-19, 60,9% são do sexo masculino (Figura 9) e a maioria 

concentrou na faixa etária acima de 60 anos e mais, com 70,9% dos óbitos. 

Figura 9 - Percentual dos Óbitos Confirmados por COVID-19 por sexo, Goiás, 04 de fevereiro a 02 de 

junho de 2020. (N=151) 

 
 
 
 

MASCULINO  

           FEMININO 

 
 
 

 

FONTE: SIVEP Gripe 

Vigilância das Internações 

Com o objetivo de aumentar a sensibilidade da vigilância do COVID-19 e identificando um aumento 

39,1% 

60,9% 
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das internações por problemas respiratórios agudos graves no Brasil, a partir de 09 de março o Ministério 

da Saúde passou a testar para o coronavírus todos os pacientes internados, em hospitais públicos ou 

privados, com quadro respiratório grave. 

Foi identificado um aumento das notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de 

241,4% em 2020, a partir das semanas epidemiológicas 11 a 22 (08 de março a 31 de maio) em relação 

ao mesmo período do ano anterior (Figura 9). 

Figura 10 - Número de casos  notificados  de  SRAG  por  semana  epidemiológica  (SE).  Goiás, 2019 

e 2020, SE 01 a 22. N= 754 (2019) e 2.169 (2020). 
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Fonte: SIVEP Gripe 

Em relação aos casos confirmados de COVID-19, 546 (12,6%) do total foram hospitalizados, sendo 216 

em UTI, 291 em enfermaria e em 39 casos não consta a informação da unidade. Cento e noventa e três 

(40,6%) casos que foram internados já receberam alta evoluindo para cura, 151 foram a óbito e 202 

permanecem internados. (Tabela 8). 

 
Tabela 9 – Casos Confirmados de COVID-19 que necessitaram de internação segundo evolução, Goiás, 

04 de fevereiro a 02 de junho de 2020. (N=546) 

Unidade de internação n % 

UTI 216 39,6 

Enfermaria 291 53,3 

Ignorado 39 7,1 

Total 546 100,0 

Evolução dos hospitalizados   

Alta (Cura) 193 35,3 

Óbitos 151 27,7 

Internados* 202 37,0 

Total 546 100,0 

*Casos confirmados que necessitaram de hospitalização e permanecem com o campo evolução em aberto. Dados cumulativos desde o 

início da pandemia até 02/06/2020. 
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FONTE: SIVEP Gripe 

A Tabela 10 apresenta os casos confirmados de COVID-19 internados em UTI, segundo faixa etária e 

tempo médio de internação. Dos 216 casos internados em UTI, a maioria (74,0%) tinham idade igual ou 

acima de 50 anos. O tempo médio de internação foi de 7,5 dias com pouca variação entre as faixas 

etárias. 

Tabela 10 – Casos Confirmados de COVID-19 internados em UTI segundo faixa etária e tempo médio 

de internação, Goiás, 04 de fevereiro a 02 de junho de 2020. (N=216) 

Faixa etária Casos confirmados em 
UTI 

% Tempo médio de 
internação em dias 

0 a 9 anos 3 1,4 8 (1-15) 

10 a 19 anos 0 0,0 0 

20 a 29 anos 3 1,4 9 (8-10) 

30 a 39 anos 22 10,2 6,5 (1-21) 

40 a 49 anos 28 13,0 9,6 (1-29) 

50 a 59 anos 48 22,2 8,7 (1-38) 

60 a 69 anos 49 22,7 9,7 (1-27) 

Maior de 70 anos 63 29,2 8,6 (1-35) 

Total 216 100,0 7,5 

FONTE: SIVEP Gripe 

 

CENÁRIO EM SÃO JOÃO D’ALIANÇA 

O município de São João d’Aliança apresentou seu primeiro caso de COVID-19 no dia 24 de maio de 
2020, referente a uma paciente com histórico de contato a com pessoa contaminada. A vigilância 
epidemiológica ao tomar ciência tomou todas as medidas cabíveis orientadas pelos manuais do 
Ministério da Saúde. Infelizmente, esse paciente teve seu caso agravado e veio a óbito. 

Na presente data (08/06/2020) o munícípio conta com o total de 09 casos confirmados de COVID-19. 
 
Figura 11 - Distribuição de casos Confirmados por data de notificação 

 
Fonte: e-SUS-VE  

O gráfico acima mostra o número de casos confirmados por data, desde o início das notificações. 

Transcorridos 16 dias desde a primeira notificação o municipio já registra 9 casos confirmados de 
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COVID-19. Três casos (33,3%), foram notificados somente na data de hoje, 08 de junho, representando 

tendência da ascensão da curva de incidência nesse período recente. 

Figura 12 - Distribuição dos casos por semana epidemiológica, desde a primeira notificação 

 

Fonte: e-SUS-VE  

O início da epidemia em São João d’Aliança ocorreu na Semana Epidemiológica 22 (24/05 a 30/05). O 

gráfico acima representa a distribuição dos casos por semana (domingo a sábado) desde o dia da primeira 

notificação (SE22). Já no primeiro dia da semana epidemiológica 24 houve um aumento de 50% em 

relação ao número de casos notificados anteriormente. 

 

Incidência de casos por 100.000 habitantes 

Utilizamos a incidência por densidade para comparar dados entre populações diferentes. O gráfico abaixo 

mostra a incidência dos casos confirmados por 100.000 habitantes do município de São João d’Aliança, 

da Região Entorno Norte, do Estado de Goiás e do Brasil. Comparativamente, São João d’Aliança 

apresenta uma densidade de incidência ligeiramente maior que a Região Entorno Norte, onde se localiza, 

e menor que Goiás e Brasil. Há que se considerar que os casos são confirmados por exame laboratorial 

e contabilizados pelas autoridades epidemiológicas competentes a partir do recebimento da sua 

notificação. A fórmula da incidência por densidade é a divisão do número de casos (confirmados no site 

da Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde no dia 08.06.20) pela população (considerando a 

projeção do IBGE para 2019) multiplicado por 100.000. 

Figura 13 – Incidência por Densidade por COVID-19 
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Fonte: e-SUS-VE  

O próximo gráfico mostra a comparação ao longo do tempo, por data de notificação, entre o acumulado 

de casos confirmados e o acumulado de casos possíveis, sendo estes representados pelo número de casos 

suspeitos sem coleta de amostra somado aos casos confirmados até a data presente. 

Figura 14 – Número de casos possíveis e casos confirmado no município de São João d’Aliança 

 

Fonte: e-SUS-VE  

 

Distribuição de casos Confirmados por sexo e faixa etária 

Em relação à distribuição de casos por sexo, foram confirmados 05 casos pessoas do sexo feminino e 

04 casos no sexo masculino. 

Figura 15 – Percentual de distribuição de casos de COVID-19 por sexo 
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Fonte: e-SUS-VE  

Considerando a incidência de COVID-19 por faixa etária, observamos que todos os casos confirmados 
ocorreram em pessoas adultas acima de 40 anos. A faixa etária que compreende idoso, a partir de 60 
anos, corresponde a 55,55% dos casos confirmados. 

Figura 16 – Distribuição de COVID-19 confirmados por faixa etária no município de São João 
d’Aliança 
 

 

 

Panorama da rede de assistência no Município de São João d’Aliança para Região e da Rede 

Hospitalar Estadual de Referência 

O município de São João d’Aliança pertence a Macrorregião Nordeste e possui hoje em sua rede 

hospitalar pública as seguintes quantidades de leitos: 
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Leitos de Internação 

LEITOS EXIXTENTES PEDIÁTRICO MASCULINO FEMININO ISOLAMENTO 

Público 5 5 5 2+ 2 (previstos) 

Fonte: CNES e Painel COVID-19 do Estado de Goiás 

 

 

Na data de hoje (08/06/2020), a quantidade de leitos ocupados apresentou-se da seguinte forma: 

LEITOS 

EXIXTENTES 
PEDIÁTRICO MASCULINO FEMININO ISOLAMENTO 

Público 0 0 0 0 

Fonte: Painel COVID-19 do Estado de Goiás 

 

Leitos de UTI na Macrorregião Nordeste 

A macrorregião Nordeste não dispõe de leitos de UTI implantados em nenhum dos municípios de seu 
território 

 

Leitos dos Hospitais sob Gestão do Estado de Goiás  

Total de Leitos 
 

UTI PED 

 

UTI ADULTO 

2.310 46 307 
Fonte: Painel COVID-19 do Estado de Goiás 

 

Na data de hoje (08/06/2020), a quantidade de leitos disponíveis e taxa de ocupação apresentou-se da 

seguinte forma: 

 

LEITOS 

EXISTENTES 

Total de Leitos 
 

UTI PED 

 

UTI ADULTO 

Disponíveis 671 20 41 

Taxa de Ocupação 71% 56,52% 85,36 
Fonte: Painel COVID-19 do Estado de Goiás 

 

Leitos dos Hospitais sob Gestão do Estado de Goiás exclusivos para atendimento ao COVID-19 

Total de Leitos 
 

UTI 

 

Enfermaria 

182 81 101 
Fonte: Painel COVID-19 do Estado de Goiás 

 

Na data de hoje (08/06/2020), a quantidade de leitos ocupados apresentou-se da seguinte forma: 

Total de Leitos 
 

UTI 

 

Enfermaria 

63,19% 77,78% 51,49% 
Fonte: Painel COVID-19 do Estado de Goiás 

Considerando a taxa de ocupação geral por clínica, o município apresentou nesta data (08/06/2020) 0% 

de ocupação dos leitos em de enfermaria e o Estado de Goiás apresentou 85,36% de ocupação dos leitos 
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em UTI e 77,78% de ocupação dos leitos em UTI exclusivos para atendimento ao COVID-19. 

Número de Internações no Hospital Municipal Santa Madalena de Pacientes Suspeitos de SARS-

COVID-19 entre os dias 22/05 e 07/06/2020 

Figura 17 – Número de Internações do HMSM de pacientes suspeitos de SARS-COVID-19 entre os 

dias 22/05 a 07/06. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO RISCO 

A série de informações apresentada ao longo deste documento, demonstra de maneira clara a 

necessidade de medidas de enfrentamento da epidemia viral causada pelo agente Sars-Cov-2. 

Dentre estas ações, as mais amplamente utilizadas nos países acometidos por esta pandemia, 

foram aquelas denominadas como “medidas de distanciamento social”.  

O município de São João d’Aliança, de maneira prudente, começou a adoção destas ações a 

partir do dia 15 de março de 2020, dando seguimento nas mesmas, inclusive até a presente 

data, seja por meio da aplicação de documentos normativos de cunho federal, estadual ou 

municipal. 

O distanciamento social (DS) objetiva promover a diminuição da circulação de cidadãos nas 

zonas urbanas, a fim de impedir a maior disseminação do vírus entre as pessoas. Assim, a 

adoção de medidas como fechamento de comércios, locais de aglomerações de pessoas ou a 

restrição de entrada e saída em fronteiras são ações tomadas neste sentido. 

As medidas de DS trazem como consequência, a redução do pico epidêmico da doença, que 

tem se demonstrado de forma aguda em um curto período de tempo, conforme os dados 

anteriormente apresentados. Tais ações, além de salvar vidas, visto que até o momento não 

existem vacinas ou tratamento eficazes contra a doença COVID-19, agem de forma a permitir 

que os sistemas locais de saúde preparem-se quanto à provisão de equipamentos médicos e de 

proteção individual e aumento de sua capacidade de atendimento, evitando assim a sobrecarga 

dos serviços de saúde. 

Todavia, apesar dos benefícios apresentados, não estão claros ainda, quais os resultados 
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efetivos à população da manutenção de uma política de distanciamento social de médio e longo 

prazo, visto que, se por um lado provoca melhorias evidentes aos sistemas de saúde, por outro, 

tem demonstrado provocar severos custos à sociedade, especialmente quanto aos aspectos 

econômicos e sociais. 

Isto posto, faz-se necessária uma análise de forma a buscar parâmetros técnicos de maneira a 

subsidiar a tomada de decisões para que o melhor equilíbrio entre as diversas medidas de 

combate à pandemia sejam tomadas. Neste cenário às tomadas de decisões destaca-se a análise 

de riscos. 

O monitoramento sistemático do risco em saúde pública, em especial no momento de pandemia 

que se passa em virtude do vírus Sars-Cov-2, é ferramenta fundamental que visa auxiliar na 

tomada de decisão de gestores de saúde. 

A avaliação de risco deve levar em consideração todas as informações disponíveis no momento 

da avaliação. 

Destaca-se, no entanto, que mesmo diante de um quadro que se apresenta com informações 

incompletas ou com um grande nível de incerteza científica que se tem frente ao agente 

infeccioso e seu comportamento nas populações e nos diferentes cenários mundiais (climas, 

faixas etárias, nível de imunização, etc.), faz-se necessário que esta caracterização do risco seja 

realizada, frente às necessidades urgentes de decisões para o combate a epidemia. 

Neste sentido, o Ministério da Saúde elaborou uma matriz de risco que consta no Boletim 

Epidemiológico nº 11, de 17 de abril de 2020, para prestar auxílio aos gestores de saúde de 

maneira que possa auxiliar na tomada de decisão frente às medidas de distanciamento social, 

conforme os quadros que se seguem: 

 

Figura 18 – Matriz de Classificação de Risco do Boletins Epidemiológico nº 11, de 17 de abril de 2020. 
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Em uma adaptação do modelo acima destacado, o município adotará a classificação do risco em três níveis 

a saber: leve (risco baixo), moderado (risco moderado e intermediário) e crítico (risco alto e muito alto), 

e conforme os dados epidemiológicos e da rede de assistência promover a caracterização do risco 

sanitário da cidade de São João d’Aliança. 

A fim de caracterizar o risco municipal é necessário considerar alguns cenários tais como: 

a) Passados mais de 3 meses da adoção das orientações do Decreto Estadual 9.633 de 15 de março 

de 2020, como a estratégia do Distanciamento Social Seletivo Avançado, denota-se que as 

mesmas provavelmente colaboram fortemente para frear a disseminação da doença. 

a) Considera-se que São João d’Aliança encontra-se na região do Entorno de Brasília, cortado por 

uma rodovia que liga o Distrito Federal ao Norte de Goiás e ao Estado do Tocantins havendo 

um movimento pendular muito intenso de trânsito de pessoas e muita interação entre as 

cidades. 

E considerar também: 

a) Que conforme os dados epidemiológicos anteriormente apresentados, na data de hoje, o fator 

extrínseco (relação entre o número de casos confirmados/a população da cidade multiplicado 

por 1.000.000) da matriz de risco é atualmente superior a 80%, o que representa uma ameaça 

muito alta em relação a este fator; 

b) Que conforme os dados de ocupação de Leitos de UTI da Rede de Hospital Estaduais 

anteriormente apresentados, o fator intrínseco da matriz de risco (relação entre os leitos de 

UTI ocupados por SRAG/número de leitos específicos de UTI para SRAG) apresenta alto 

grau de vulnerabilidade; 

c) Os leitos disponibilizados pela SES-GO no HCAMP e outros hospitais de acordo com plano 

de contingência Estadual; 

d) A falta de disponibilidade de leitos de UTI na macrorregião Nordeste. 

e) A presença de apenas 02 ventiladores no Hospital Municipal de São João d’Aliança; 

f) Que o Hospital Municipal de São João d’Aliança tem estrutura física e profissional apenas 

para atendimentos de média complexidade; 

g) A aquisição de EPIs e insumos específicos para o atendimento aos pacientes com síndromes 

respiratórias agudas;  

h) A falta de equipamentos e Unidades de Saúde adequados no município de São João d’Aliança 

e na região para o tratamento de pacientes com sintomas respiratórios graves; 

i) A constatação de que os leitos em outras cidades, incluindo Goiânia e cidades pactuadas, ainda 

não se configuram e que podem em um futuro próximo pressionar o sistema municipal de 

saúde; 

j) A indisponibilidade de testes rápidos para a testagem em massa da população. 

k) O cenário de transmissão comunitária do Novo Coronavírus na cidade de São João d’Aliança, 

onde não é mais possível rastrear a origem da contaminação. 

 

Conclusão 

A Secretaria de Saúde realizou a análise situacional do município de São João d’Aliança quanto à 



        

19 
 

caracterização de seu risco sanitário frente a atual epidemia de COVID-19, na data de 08/06/2020, nas 

recomendações que se seguem. 

Tendo em vista a classificação de risco baixo definido pela matriz de risco do boletim epidemiológico do 

Ministério da Saúde, recomenda-se ao município a adoção das medidas de distanciamento social que se 

enquadrem no panorama crítico (Risco alto). 

Tais medidas deverão ser aplicadas por meio da utilização de protocolos de medidas sanitárias a serem 

cumpridas pela população e estabelecimentos que serão publicados por decreto municipal e/ou por 

normativas específicas. 

Entende-se que a adoção destas medidas poderá auxiliar na redução do número de casos de COVID-19, 

evitando colocar em severo risco a saúde da população, tendo a responsabilidade social como fator 

decisivo para manutenção deste cenário. 

A matriz de risco será avaliada semanalmente e os critérios definidos de acordo com a realidade do 

momento, podendo estes serem modificados a qualquer momento, se necessário. 

Para cada cenário de risco serão desenvolvidos critérios para funcionamento e/ou suspensão de 

atividades, baseados na essencialidade das mesmas. Para tanto, serão emitidos documentos próprios 

definindo as medidas sanitárias gerais e específicas para cada segmento. Tais medidas deverão ser 

cumpridas. 

Deverá haver monitoramento diário pela Secretaria Municipal de Saúde de casos novos de COVID-19, 

bem como, acompanhamento da taxa de ocupação de leitos de UTI da rede estadual de referência, 

contendo inclusive a informação dentre os pacientes suspeitos de SRAG. 

Assim, recomenda-se que a qualquer momento, havendo melhora ou piora do cenário epidemiológico 

e/ou dos leitos disponíveis, essa situação poderá ser revertida para a adoção de medidas de 

distanciamento social mais leves ou mais restritivas, conforme avaliação. 

Essa melhora será identificada quando: 

 Os leitos de enfermaria específicos de COVID-19 reduzirem a 40% de sua capacidade ou 

menor; ou 

 Os leitos de UTI específicos de COVID-19 reduzirem a níveis igual ou inferior a 20% de sua 

capacidade; ou 

 O município apresentar os itens anteriores e alterações de acordo com a matriz de risco 

apresentada do MS nesta nota técnica. 

São João d’Aliança/GO, 08 de junho de 2020. 
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