
Linha de análise Indicador Cálculo Medida

Situação da doença 

no município

nº de casos ativos Variação da média 

móvel de 14 dias variação negativa 

da média móvel 

(< 0%)

estabilidade da 

variação da 

média móvel (0% 

a 15%)

variação 

positiva  da 

média móvel 

entre 15,01% e 

30%

variação 

positiva da 

média móvel 

maior que 30%

Situação da doença 

no município

nº de casos ativos 

novos

(Novos casos ativos 

confirmados por dia / 

População) * 1.000.000

Média Móvel 7 dias

<= 10 10 a 19 20 a 39 >= 40

Controle da doença percentual de 

positividade de 

Exames de PCR

Número de Exames 

positivos/ número de 

exames realizados 

diariamente

Variação da Média 

Móvel 7dias variação negativa 

da média móvel 

(< 0%)

estabilidade da 

variação da 

média móvel (0% 

a 15%)

variação 

positiva  da 

média móvel 

entre 15,01% e 

30%

variação 

positiva da 

média móvel 

maior que 30%

Controle da doença Valor do Re Valor semanal do Re Últimos 7 dias < 1 1 a 1,19 1,2 a 1,39 1,4

Testagem Tempo médio para 

obtenção dos 

resultados de 

exames (RT-PCR)

Média da diferença 

entre a data de entrega 

do resultado e a data da 

coleta, dos testes cujo 

restultado foi entregue 

no dia

Média Móvel 7 dias

 3 dias 3 a 5 dias 6 a 8 dias > 8 dias

Sistema de Saúde Taxa de letalidade Óbitos de casos 

confirmados / Casos 

confirmados

Média Móvel 7 dias

<2% 2% a 3% 3,01% a 4% > 5%

Sistema de Saúde Taxa de ocupação de 

Leitos de UTI Covid-

19

Leitos de UTI-Covid 

ocupados / Leitos de 

UTI-Covid disponíveis

Média Móvel 7 dias

<= 65 % 65 a 70 % 71 a 80 % >= 80 %

Profissionais de 

Saúde

Profissionais de 

saúde afastados (%)

(Profissionais de saúde 

afastados / 

Profissionais de saúde) 

* 100

Média Móvel 7 dias

< 2% 2 a 5% 6 a 10% > 10%
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Linha de análise Indicador Cálculo Medida

Situação da doença 

no município

nº de casos ativos Variação da média 

móvel de 14 dias
-12%

Situação da doença 

no município

nº de casos ativos 

novos

(Novos casos ativos 

confirmados por dia / 

População) * 1.000.000

Média Móvel 7 dias

2,594352268

Controle da doença percentual de 

positividade de 

Exames de PCR

Número de Exames 

positivos/ número de 

exames realizados 

diariamente

Variação da Média 

Móvel 7dias
-2%

Controle da doença Valor do Re Valor semanal do Re Últimos 7 dias 1,14

Testagem Tempo médio para 

obtenção dos 

resultados de 

exames (RT-PCR)

Média da diferença 

entre a data de entrega 

do resultado e a data da 

coleta, dos testes cujo 

restultado foi entregue 

no dia

Média Móvel 7 dias

1,0 dias

Sistema de Saúde Taxa de letalidade Óbitos de casos 

confirmados / Casos 

confirmados

Média Móvel 7 dias

1,50%

Sistema de Saúde Taxa de ocupação de 

Leitos de UTI Covid-

19

Leitos de UTI-Covid 

ocupados / Leitos de 

UTI-Covid disponíveis

Média Móvel 7 dias

71%

Profissionais de 

Saúde

Profissionais de 

saúde afastados (%)

(Profissionais de saúde 

afastados / 

Profissionais de saúde) 

* 100

Média Móvel 7 dias

1,01%

Total de pontos 10
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Risco



Pontos 

1

2

3

4

< 10 

pontos

10 a 20 

pontos

20 a 30 

pontos



> 30 

pontos


