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RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO PARA 

ACOMPANHAMENTO E TOMADA DE DECISÃO QUANTO A COVID-19 

 

 

RECOMENDAÇÃO Nº  008/2020  

 

ASSUNTO:   

DELIBERAÇÃO DE MEDIDAS DE COMBATE A COVID-19 NA REGIÃO DE LAGUNA 

DIANTE DA NOVA MATRIZ DE RISCO RECEBIDA DO ESTADO EM 28/07/2020 E 

INFORMAÇÕES SOBRE O QUADRO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO, 

CONFORME O COMITÊ JÁ TINHA DELIBERADO ANTERIORMENTE NA 

RECOMENDAÇÃO 007/2020 DEVIDAMENTE COMUNICADO AOS PREFEITOS. 

RESPONSÁVEIS: 

Comitê Extraordinário Regional de acompanhamento COVID19 – CER LAGUNA, diante 

da análise técnica e científica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde na data de 

28/07/2020. 

SOLICITANTES: 

Municípios da Região de Laguna:  Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Grão 

Pará, Gravatal, Imaruí, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Pedras Grandes,  Pescaria Brava, 

Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São Martinho, Treze de Maio e 

Tubarão, após reunião e avaliação da nova matriz de risco divulgada na data de ontem 

pelo Estado de Santa Catarina, na qual a Região de Laguna manteve-se classificada 

como RISCO GRAVE e ainda, considerando as recomendações da Secretaria Estadual 

de Saúde diante da nova matriz de risco recebida intitulada de Alerta COES/SC de nº 040 

– 28/07/2020. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Considerando ter sido este comitê criado pelos municípios da Região de Laguna 

por unanimidade; que seus membros são indicações de cada município por seus 

gestores locais; que uma de suas atribuições é prestar apoio técnico diante das 
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informações científicas publicadas sobre a situação de combate a pandemia, 

coronavírus, nas 16 regiões do Estado, inclusive a Região de Laguna; que o decreto 

Estadual, nº 630/2020 e a portaria SES/SC nº 464/2020  do Estado de Santa Catrina, 

determina que a tomada de decisão seja realizada de forma regionalizada;  

 Considerando o Decreto de nº 630 de 01 de junho de 2020 que altera o decreto nº 

562, de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense. 

 Considerando que a Portaria 464/SES/2020, que institui o Programa de 

Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19, que consiste 

em um conjunto de ferramentas digitais de análise de dados e de mecanismos jurídicos, 

para a tomada de decisão no sentido de flexibilizar ou restringir as atividades sociais e 

econômicas, de forma gradual, progressiva e regionalizada, embasada em critérios e 

dados epidemiológicos, a partir de um monitoramento constante da situação pandêmica 

regional, criando subsídios à decisão para o enfrentamento ao coronavírus (COVID-19), 

atentando-se as Regiões de Saúde do Estado de Santa Catarina.  

 Considerando que de acordo com o Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 e 

Deliberação CIB/SC nº 348 de 30/08/2012 as regiões de saúde teriam a mesma 

configuração das CIR; 

 Considerando  Deliberação CIB/SC nº 457 de 08/11/2012 que aprova a  

configuração e a denominação das 16 regiões de saúde do Estado de Santa Catarina;  

 Considerando que a Portaria MS/GM de nº 1.799, de 21 de julho de 2020, que 

habilita 5 novos leitos de unidade de terapia intensiva - UTI adulto tipo II -  COVID-19 no 

Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão e que, mesmo assim, a ocupação 

desses leitos encontra-se em constante ascensão, assim como as notificações e 

confirmações de casos de COVID-19; 

 Considerando a Avaliação do Risco Potencial para COVID-19 de 28/07/2020, que 

visa orientar a tomada de decisão de forma regionalizada e descentralizada para 

contenção da pandemia na Região de Laguna, é novamente reclassificada como RISCO 

POTENCIAL GRAVE, conforme demonstra a matriz de Risco Potencial para COVID19 

disponível em: http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/ atualizado em 28 de 

julho de 2020 e informativo de atualização da avaliação de risco potencial COES/SC Nº 

040 em 28/07/2020 anexo a esta recomendação. 

 Considerando que as recomendações do Comitê são destinadas a todos os 

municípios da Região de Laguna e cumprirão as recomendações recebidas do Ministério 

Público Estadual conforme ofício 0245/2020/04PJ/TUB. 
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Este comitê elaborou o presente documento objetivando tornar publico o conjunto de 

recomendações endereçadas aos Municípios da Região de Laguna, para a tomada de 

decisões e executar ações voltadas à programação das atividades/serviços em seu 

território durante este momento crítico frente a pandemia de COVID-19. Uma vez 

definidas, tais recomendações dependerão da devida normatização nos municípios.  

O presente documento está dividido em três eixos norteadores: Contextualização, 

Premissas e Propostas; Fundamentação legal e Referencias; Conclusão e recomendação 

técnica. 

 

I- DA CONTEXTUALIZAÇÃO, PREMISSAS E PROPOSTAS 

O Governo do Estado de Santa Catarina decretou a chamada contaminação comunitária, 

decretando estado de emergência a partir de 18 de março do corrente no território 

catarinense, Decreto n° 515/2020, diante da avaliação do cenário epidemiológico no 

Estado pela infecção pelo vírus COVID-19, e “a identificação de transmissão comunitária 

em franca expansão na região sul do Estado, situação que pode vir a ser identificada em 

outras regiões a qualquer momento, e que culmina na necessidade de restrição drástica 

da circulação de pessoas”. 

 

A contaminação comunitária eleva o estágio da doença no Estado e, significa não ser 

mais possível identificar a origem da contaminação. De tal sorte que, os cuidados devem 

ultrapassar as barreiras territoriais de cada município, necessitando de regras regionais.  

 

O Governo do Estado de Santa Catarina através do Decreto n. 630/2020, determinou que 

as medidas sanitárias devessem ser avaliadas e compartilhadas com os Municípios nas 

respectivas regiões de saúde. Estas medidas devem estar fundadas nas informações 

técnicas emanadas pelas autoridades sanitárias federal, estadual e municipal, além das 

recomendações do COES/SC e daquelas emanadas pela respectiva área de saúde. 

 

A lei federal n. 13.979/2020 já alertava que medidas de restrições poderão ser 

determinadas para o enfrentamento da emergência da saúde pública e sempre na 

proteção da coletividade. 

 

A regra legal é clara ao definir que medidas deverão ser tomadas sempre com base em 
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evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde, ou 

seja, não depende da vontade de ‘A’ ou de ‘B’, mas mediante critérios técnicos.  

Recentemente, nosso estado através da Portaria 464/SES/2020 ratificou toda a 

necessidade da análise e entendimento regional, posto que a preservação da saúde e da 

vida são prioridades. 

 

Estamos exercendo essa missão junto ao Comitê, voluntariamente, após indicação dos 

Prefeitos de cada município da região, que o instituíram em assembleia extraordinária 

para cumprir as orientações legais já descritas neste documento.  

 

O Comitê Extraordinário Regional recomenda medidas preventivas e de 

orientações sobre COVID -  19 para a Região de Laguna, instituído pela Resolução 

007 de 09 de junho de 2020, considerando a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a 

Portaria n. 454, de 20 de março de 2020, expedida pelo Ministério da Saúde declarando 

em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus, enquanto 

perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da COVID-19 e considerando suas Premissas, as quais: 

 Preservar a Saúde e a vida, como dever do poder público mantendo a harmonia 

entre os entes; 

 Considerar a Matriz de Risco Regional do Estado de Santa Catarina, BI MP/SC, Ciga 

Geo e outros que se fizerem necessários como ferramentas de tomada de decisão; 

 Evitar aglomerações de pessoas, independente da motivação, como forma de evitar 

possível proliferação do contágio, buscando mitigar a contaminação, em todos os locais 

públicos e privados com acesso ao público, independente do horário. 

 Cumprir a Lei Federal n. 13.979/2020 com o acréscimo trazido pela Lei Federal n. 

14.019/2020, que determina o uso obrigatório de máscaras por toda a população, para 

circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em 

transportes públicos coletivos, táxi, uber e análogos, aeronaves ou embarcações de uso 

coletivo; 

 Manter ventilação natural nos ambientes, com o uso de máscaras; 

 Cumprir as Portarias exaradas da secretaria estadual de saúde e, as 

recomendações do COES/SC diante da matriz de risco divulgada pelo Estado; 

 

É com base nestas premissas e no monitoramento realizado a partir dos dados regionais 
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disponibilizados pelos boletins municipais e conjunto de ferramentas de gestão como a 

matriz de risco regional e BI MP/SC, que apontam a classificação dos municípios da 

região de Laguna com Risco Potencial Grave (vide 

http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/ - Apoio à Decisão (para 

acompanhamento), e visando proibir aglomeração de pessoas e, ampliar o isolamento 

social, medidas necessárias nesse momento por recomendação do Estado, Alerta nº 

040/2020, que este Comitê propõe as importantes medidas abaixo: 

 

1. Que os municípios reforcem com urgência seu quadro de servidores para 

combate ao coronavírus, no mínimo, dobrar o número de profissionais da vigilância 

em saúde(vigilância sanitária e epidemiológica); 

 

2. Que os municípios reforcem e ampliem a fiscalização em locais com forte 

aglomeração de pessoas: bancos, lotéricas, supermercados, bares e lanchonetes, 

restaurantes, academias, dentre outros; 

 

3. Que os municípios estudem a viabilidade de apoiar/celebrar/ampliar convênios, 

de forma complementar neste período, com hospitais que atendam a região, para 

sanar o deficit de medicamentos e insumos anunciados como faltantes, 

observando a LOA e capacidade financeira, objetivando ampliar o acesso ao 

atendimento, tratamento, investigação, testagem  e isolamento de casos; 

 

4. Recomendar aos gestores municipais a ampliação da testagem da população 

tendo em vista a dimensão desse item na matriz de risco apontar para classificação  

GRAVÍSSIMO. 

 

5. Que o Município promova ações para exigir que a Polícia Militar e a Polícia Civil 

cumpram a norma determinada pelo Decreto do Governo do Estado de Santa 

Catarina e Portaria SES n. 464/2020; 

 

6. Que o município avalie e determine o controle de acesso em seu território por 

cidadãos com domicílio em outro município; 

 

7. Que o município busque planejar e adotar medidas de acompanhamento da 
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saúde de cada morador, utilizando-se, preferencialmente, de tecnologias da 

informação gratuitas, e ainda, dos servidores Agente Comunitário de Saúde, 

Agente de Combate a Endemias, e outros; 

  

8. Salientar aos municípios a importância de ser observadas as demais 

recomendações da Secretaria de Estado da Saúde diante da atual classificação de 

risco regional. 

9. Fica mantida na íntegra a recomendação 007/CER/2020; 

 

II- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REFERENCIAS 

 

. Brasil. Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19);  

. Brasil. Portaria n. 356/MS, de 11 de março de 2020 Brasil. Portaria n. 454/MS, de 20 de 

março de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-

ms.htm  

·Brasil. Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm   

. Estado de Santa Catarina. Decreto  nº 630, de 1º de junho de 2020. Disponível em: 

http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-decretos-estaduais    

. Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 237, de 08 de abril de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/PORTARIA237.pdf 

. Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 244, de 12 de abril de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/Portaria%20SES%20244.pdf 

. Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 256, de 21 de abril de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/PORTARIA%20256.pdf 

. Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 257, de 21 de abril de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/PORTARIA%20257.pdf 

. Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 275, de 27 de abril de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/Portaria%20275%20DOE%2027_04.pdf 
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.Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 348, de 22 de maio de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/portaria348-22-05-20.pdf 

. Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 391, de 05 de junho de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/PORTARIA%20SES%20391%20de%20

05062020.pdf 

. Estado de Santa Catarina. Portaria nº 562, de 17 de abril de 2020.  Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/decreto_562.pdf 

. Estado de Santa Catarna. Conjunto de Diretrizes Sanitárias. Disponível em: 

http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-diretrizes-sanitarias  

. Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/PORTARIA224.pdf. 

. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Malheiros Ed. 13ª 

ed. p.377.  

. Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 258,  de 21 de abril de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/PORTARIA%20258.pdf  

. Estado de Santa Catarina. Portaria SES nº 465,  de 21 de abril de 2020. Disponível em: 

http://www.saude.sc.gov.br/index.php/legislacao/portarias   

. Estado de Santa Catarina: Matriz de Classificação de Risco Regional. Disponível em: 

http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/ atualizado em 28 de julho de 2020; 

. Estado de Santa Catarina: Informativo de atualização da avaliação de risco potencial 

COES/SC em 28/07/2020. 

. Estado de Santa Catarina: Alerta COES/SC nº 040 de 28 de julho de 2020, Disponível 

em: file:///C:/Users/ivaniacis/Downloads/alerta%20laguna%202807.pdf  

. Organização Pan-Americana da Saúde, 2020. Considerações sobre medidas de 

distanciamento social e medidas relacionadas com as viagens no contexto da resposta à 

pandemia de COVID-19 licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Número de referência: 

OPAS/BRA/Covid-19/20-039, Disponível em: file:///C:/Users/ivaniacis/OneDrive%20-

%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Municipios%20da%20Regi%C3%A3o%20de

%20Laguna/%C3%81rea%20de%20Trabalho/CER%20AMUREL%20COVID-

19/OPASBRACOVID1920039_por.pdf   
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. Organização Pan-Americana da Saúde, 2020. Considerações sobre medidas de 

distanciamento social e medidas relacionadas com as viagens no contexto da resposta à 

pandemia de COVID-19 licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Número de referência: 

OPAS/BRA/Covid-19/20-039, Disponível em: file:///C:/Users/ivaniacis/OneDrive%20-

%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Municipios%20da%20Regi%C3%A3o%20de

%20Laguna/%C3%81rea%20de%20Trabalho/CER%20AMUREL%20COVID-

19/OPASBRACOVID1920039a_%20por.pdf  

 

 

IV – DA CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO TÉCNICA 

 
Este comitê busca orientar os gestores municipais, ressaltando-se que este parecer é de 

caráter opinativo, não vincula o gestor a decidir conforme o que neste documento consta, 

pois “o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato de administração 

consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem 

estabelecidas nos atos de administração ativa” (MELLO). 

Este Comitê pauta-se nos dados referentes ao contágio do vírus SARS-CoV-2 (novo 

coronavírus) disponibilizados pelo Estado de Santa Catarina  que têm como fonte o 

sistema BoaVista, do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina 

(CIASC), com dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), vinculada à 

Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. O painel 

também integra os sistemas do Ministério da Saúde, sendo eles o e-SUS VE e SIVEP 

Gripe. Esses sistemas são alimentados por profissionais da Saúde dos municípios e do 

Estado.  

Assim, após estudo e análise das literaturas e banco de dados técnico-científico 

disponibilizados pelas autoridades em saúde e a RECLASSIFICAÇÃO DA REGIÃO EM 

SITUAÇÃO DE RISCO GRAVE, este comitê sugere as novas medidas a serem adotadas 

na região de Laguna, INDICADAS NESSA RECOMENDAÇÃO e RECOMENDAÇÃO CER 

Nº007/2020, mediante cumprimento dos protocolos preestabelecidos pelo Estado de 

Santa Catarina e Ministério da Saúde, aprovados por todas as questões técnicas 

apresentadas, acatando a todos na integralidade como medida de prevenção e combate 

ao COVID-19, acima descritas. 

Tubarão(SC), 28 de julho de 2020 
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ALEX DA SILVA DE BEM        

                          

   

 

Coordenador  CER COVID-19  
Região de Laguna 

ALEX DA SILVA DE 
BEM:82337802949

Assinado de forma digital por 
ALEX DA SILVA DE 
BEM:82337802949 
Dados: 2020.07.30 21:01:06 -03'00'



Alerta 040 – 28/07/2020

A partir da Portaria SES no. 464 de 03 de Julho de 2020 ficou instituído o Programa de

Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19 em Santa Catarina.

O monitoramento realizado a partir de dados regionais apontam que a região está classificada

com Risco Potencial Grave (vide http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/ > Apoio à

Decisão para acompanhamento), no entanto, com eminente reclassificação para o último nível

denominado Gravíssimo.

A Avaliação leva em consideração quatro dimensões de prioridade, que ganham as mesmas

classificações de risco. Abaixo se identifica quais delas são mais importantes na atuação imediata.

Há necessidade de empenhar-se na ativação dos leitos de UTI cujos equipamentos foram

destinados aos hospitais locais, ampliar a capacidade das vigilâncias epidemiológicas e serviços

de saúde em identificar casos suspeitos e rastrear seus contatos com o intuito de testá-los e

isolá-los, e, principalmente, atuar na promoção de isolamento social como medida evitar a

reclassificação da região para Risco Potencial Gravíssimo.

Considerando que ações promotoras de isolamento social impactam em redução do contágio

imediato, mas refletem-se em redução no número de internados em somente daqui 2 a 3 semanas,

é preciso considerar tomá-las imediatamente, uma vez que o número atual de casos eseu

consequente número de casos graves registrados se aproximam da capacidade TOTAL de

atendimento em Unidades de Terapia Intensiva na sua região

Região Laguna

ISOLAMENTO SOCIAL

INVESTIGAÇÃO, 

TESTAGEM E 

ISOLAMENTO DE CASOS

REORGANIZAÇÃO DE 

FLUXOS 

ASSISTENCIAIS

AMPLIAÇÃO DE 

LEITOS



O percentual de pessoas em isolamento social está diretamente ligado ao aumento da chance da

contaminação por COVID-19. Em regiões com nível de Risco Grave de 50 a 60% da população deve

estar isolamento para minimizar a transmissão. Como se pode observar acima, o percentual médio

de pessoas que permaneceram em suas residências foi abaixo do esperado, e nenhum impacto na

redução da transmissão tem sido observado no monitoramento.

Por isso, o COES recomenda que os gestores municipais da região organizem-se e tomem ações

promotoras de isolamento social entendendo o perfil dos acometidos e sua relações sociais,

identificando atividades que promovam aglomeração de pessoas e maiores riscos de adoecimento

da população e suspendam-nas, bem como aumente a fiscalização para a adequação sanitária

daqueles que se mantiverem funcionando.

Considerando a portaria citada solicitamos à Comissão Intergestora Regional (CIR) que informe ao

COES sobre as medidas de contenção que serão tomadas pelos municípios que a compõe, com

informações sobre as características locais que potencializam a transmissão e sua relação com

casos.

A Secretaria de Estado da Saúde segue a disposição dos municípios e regiões de saúde e para

apoio na implementação das ações propostas e continua o monitoramento semanal.

Isolamento social médio da semana 

epidemiológica 31 na região
Dados InLoco de deslocamento de celulares

45,23%



























Alerta 035 – 22/07/2020

Região Laguna

A partir da Portaria SES no. 464 de 03 de Julho de 2020 ficou instituído o Programa de

Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19 em Santa Catarina.

O monitoramento realizado a partir de dados regionais apontam que a região está classificada

com Risco Potencial Grave (vide http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/ > Apoio à

Decisão para acompanhamento)

A Avaliação leva em consideração quatro dimensões de prioridade, que ganham as mesmas

classificações de risco. Abaixo se identifica quais delas são mais importantes na atuação imediata.

Apesar da classificação de risco potencial da região de saúde como GRAVE, os indicadores

apontam para potencial alto de futura mudança de classificação para nível GRAVÍSSIMO. Há

necessidade de medidas mais contundentes, como se empenhar na ativação dos leitos de UTI

cujos equipamentos foram destinados aos hospitais locais; ampliar a capacidade das vigilâncias

epidemiológicas e serviços de saúde em identificar casos suspeitos e rastrear seus contatos

com o intuito de testá-los e isolá-los; e, principalmente, atuar na promoção de isolamento social

como medida para minimizar o Risco Potencial da região.



Considerando que ações promotoras de isolamento social impactam em redução do contágio

imediato, e se refletem em redução no número de internados somente depois de 2 a 3 semanas, é

preciso efetivá-las imediatamente. O número atual de casos ativos está em tendência crescente, o

que deve pressionar o atendimento em Unidades de Terapia Intensiva na sua região.

Por isso, o COES recomenda que os gestores municipais da região se organizem e atuem para o

isolamento social (1) entendendo o perfil dos acometidos e sua relações sociais, (2) identificando e

suspendendo atividades que promovam aglomeração de pessoas e maiores riscos de adoecimento

da população, (3) fiscalizando a adequação sanitária daqueles que se mantiverem funcionando e

(4) usando dos meios necessários para encerrar atividades que acarretem aglomeração de pessoas.

Considerando a portaria citada, solicitamos à Comissão Intergestora Regional (CIR) que informe ao

COES sobre as medidas a serem adotadas pelos municípios, com informações sobre as

características locais que potencializam a transmissão. A Secretaria de Estado da Saúde segue à

disposição dos municípios e regiões de saúde e para apoio na implementação das ações propostas

e continua o monitoramento semanal.
























