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DRS: Indicadores do Plano SP

Critério Indicadores Fase final

Média da taxa de ocupação de leitos UTI COVID 
dos últimos 7 dias (%)

51,0 4

1

# Leitos UTI COVID / 100 mil habitantes 9,2

# Novos casos últimos 7 dias / # Novos casos 7 
dias anteriores

2,59 3

# Novas internações últimos 7 dias / # Novas 
internações 7 dias anteriores

1,00 1

# Óbitos por COVID nos
últimos 7 dias / # Óbitos por COVID nos 7 dias 
anteriores

1,50 1

Capacidade 
do Sistema 

de Saúde

Evolução
da epidemia

Ilustrativo

Fonte: CENSO COVID,  Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
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Informações sobre o sistema de saúde

Letalidade nos 
leitos de UTI 

COVID-19 (%)1

Letalidade nos leitos 
de Enfermaria 
COVID-19 (%)1

Dados adicionais para melhor compreensão da estrutura hospitalar

Total município XX XX

HOSPITAL 001 XX XX
HOSPITAL 002 XX XX
HOSPITAL 003 XX XX
HOSPITAL 004 XX XX
HOSPITAL 005 XX XX
HOSPITAL 006 XX XX
HOSPITAL 007 XX XX
HOSPITAL 008 XX XX

1. Letalidade, para UTI ou Enfermaria, definido como total de óbitos por total de internações. Nota: Nome de hospitais podem divergir do CENSO COVID
Fonte:  SIVEP - SRAG

Munícipios receberão dados de letalidade em hospitais ou 
entidades de saúde com internações de casos COVID-19

Ilustrativo
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Para maior detalhe 
sobre outros bairros 
do município, 
consulte a seção 5: 
Bairros prioritários  

Nota: dados consideram internações de SRAG da base SIVEP. Entradas do SIVEP com erros de CEP foram desconsideradas da análise. Definição de bairro util izada pode variar levemente da definição util izada pelo 
município 
1. N0 de novos casos últimos 7 dias / N0 de novos casos 7 dias anteriores; Fonte:  SIVEP

Pandemia por bairro (internações de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave - SRAG)

Cidade xxx xxx

Prioridade muito alta

Bairro 1 xxx xxx

Bairro 2 xxx xxx

Bairro 3 xxx xxx

Bairro 4 xxx xxx

Bairro 5 xxx xxx

Bairro 6 xxx xxx

Bairro 7 xxx xxx

Bairro 8 xxx xxx

Bairro 9 xxx xxx

Bairro 10 xxx xxx

Total casos 
acumulados SRAG

Velocidade de 
crescimento SRAG1

10 bairros mais prioritários para adoção de medidas de contenção da doença

Alto número de casos de 
SRAG (> média dos bairros)

Alto crescimento de 
casos de SRAG (>= 1.0)

Data considerada nas tabelas devido à delay de digitalização

Ilustrativo

Munícipios receberão 
lista de bairros 

prioritários
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Município precisa fortalecer três pilares, com prioridade para o mais crítico

Município com alto risco: plano de ação rápido para aumentar isolamento social

Prioridade 
destes grupos

Redução de 
disseminação da doença

Promover o isolamento 
social

Aumentar testagem

Realizar 
monitoramento de 
contatos

Fortalecimento de ações 
complementares

Reforço ao sistema de 
saúde

Aumentar capacidade 
do sistema de saúde

Melhorar qualidade da 
capacidade disponível

Apoiar população 
vulnerável

Reforçar ações de saúde 
complementares

Melhorar 
comunicação3

2

1

8

7

6

5

4

Não exaustivo

Ilustrativo
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Plano de coordenação entre município e governo nos próximos 15 dias
Diretor regional será interface entre municípios e governo do Estado, apoiando na gestão do plano para saída da fase vermelha

Atividades que precisam ocorrer ao longo dos próximos dias 

Brazil
Li

nh
a 

do
 t

em
po

Ev
en

to
s

Coletiva de Imprensa:

Anúncio do Balanço
Submissão do 
plano de ação

Reunião com 
Diretor Regional

Coletiva de Imprensa:

Anúncio do próximo balanço
Tempo em que

Diretor Regional estará em 
contato com Secretaria de 
Desenvolvimento regional 
para discutir pedidos de 

apoio dos municípios

Apoio do Governo de SP e 
foco do município em 

endereçar medidas 
recomendadas

Exemplo de ciclo que será aplicado após anúncio da atualização de fases do Plano SP
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Sugestão de modelo de plano a ser submetido ao Diretor Regional 
Quanto mais cedo a submissão mais tempo o Diretor Regional poderá alinhar e discutir com as secretarias de Estado os pedidos de apoio

Brazil

Lista de recomendações para o município Status
Breve descrição do status da 

recomendação
Descrição do pedido de apoio 

ao Gov.
Prioridade dos 

pedidos de apoio

Promover isolamento social
Ação 1
Ação 2
Ação 3
...

Aumentar testagem
Ação 4
Ação 5
Ação 6
...
Aumentar capacidade do sistema de saúde
Ação 7
Ação 8
Ação 9

...
Apoio a população vulnerável
Ação 10
Ação 11
Ação 12
...

|  Status: 1. Já em execução; 2. Início programado; 3. Sem início previsto; 4. Exige apoio do Gov.
| Prioridade: 1. Maior prioridade; 2. Alta prioridade; 3. Média prioridade; 4. Baixa prioridade
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Próximos passos

Submeter plano 
diretamente ao Diretor 
regional com pedidos 

de apoio do Gov. SP em 
ordem de prioridade 

Garantir pleno 
entendimento dos 

dados e recomendações 
apresentadas

Preencher versão de 
plano de ação para 

saída da fase vermelha 
(em anexo)
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Pessoas

Processos

• Criação de grupo de trabalho local com atores chaves do município 
envolvidos no combate à COVID-19 para tomada de decisão sobre 
ações a serem realizadas em bairros e regiões prioritárias

• Alocação de responsabilidades claras e ponto focal para
cada ator chave

• Criação de reuniões para definição de bairros prioritários e alocação 
de ações para cada bairro no município

• Acompanhamento de ações realizadas e impacto através de reuniões

Implementação de ações locais em bairros prioritários para combater 
epidemia requer definição de pessoas e processos dentro do município
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Pandemia por bairro – Prioridade Muito Alta

Prioridade Bairro Total casos de SRAG Crescimento de casos de SRAG

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Alto número de casos de 
SRAG (> média dos bairros)

Alto crescimento de 
casos de SRAG (>= 1.0)1

Prioridade Bairro Total casos de SRAG Crescimento de casos de SRAG

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Muito alta xxx xxx xxx

Ilustrativo

Nota: dados consideram internações de SRAG da base SIVEP. Entradas do SIVEP com erros de CEP foram desconsideradas da análise. Definição de bairro util izada pode variar levemente da definição util izada pelo 
município 
1. N0 de novos casos últimos 7 dias / N0 de novos casos 7 dias anteriores; Fonte:  SIVEP


