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Prezados, 
 

O risco se manteve nas classificações da bandeira que está em 

fase AMARELA. Ainda assim, não recomendo o afrouxamento  das 

medidas de distanciamento social, ainda que o município tenha 

reduzido o número de casos ativos (33 pessoas), diante do 

comportamento de risco das pessoas e da dificuldade de estabelecer 

controle dos casos que realizam isolamento domiciliar (29). 

 
A bandeira entrou em fase AMARELA, significando que o risco 

diminuiu, mas o padrão estatístico das notificações aumentou e em 

seguida se manteve nas últimas duas semanas.. 
Tivemos 3 óbitos na 25ª semana e 3 óbitos na 26ª semana, reduzindo 

para 1 óbito  na 27ª semana. 

 
Nossa capacidade hospitalar dos leitos de UTI está em 40% de 

ocupação por pacientes internados por COVID-19. Os leitos clínicos, 

enfermaria comum, possuem 19% de ocupação por pacientes com COVID-

19. São 36 leitos clínicos  disponíveis e 10 leitos de UTI. 

 
A previsão de esgotamento em dias, considera a média de ocupação 

das últimas 3 semanas epidemiológicas, incluindo a 27ª e como 

ilustra o quadro, os leitos podem ser totalmente ocupados em 264 

dias caso o padrão de novos casos e internações permaneçam os 

mesmos. 

 
Os óbitos variaram em -10% e os casos novos de reduziram de 54 para 

23. 

 
A taxa de positividade considera o total de exames realizados e os 

positivos achados, que corresponde a 21%. 

 
Por fim, encerramos a semana epidemiológica com risco BAIXO para a 

COVID-19, em fase AMARELA. 

 
À disposição para eventuais consultas e elucidações. 
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Att  

 
Nathalie Rodrigues Pontes Azevedo 

 
Chefe do Departamento de Fiscalização Sanitária Secretaria 

Municipal de Saúde 

Prefeitura Municipal de São Fidélis 

M.a Epidemiologia em Saúde Pública - Fiocruz 

Sanitarista - UFRJ 

 

Capacidade do Sistema de Saúde (em%) Score 

Tx Ocupação de Leitos UTI por SRAG 40 3 

Tx Ocupação de Leitos clínicos por SRAG 19 0 

Previsão de esgotamento de leitos de UTI (em dias) 264 0 

 

Indicadores Epidemiológicos (em %) Score 

Variação do nº de óbitos por COVID-19 -10 1 

Variação do nº de casos de COVID-19 -10 1 

Tx de positividade para COVID-19 21 2 

Score final: 7, bandeira AMARELA, risco RISCO BAIXO Atualizado em 12/07/2021 


