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MATRIZ GUTAI_COVID-19 
ANÁLISE SEMANAL PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO  

Para lidar com o contexto complexo da pandemia, com o apoio da SGB, foi              
proposta pelo Laboratório ENGIN do EGC/UFSC, a modelagem da Matriz          
GUTAI, lembrando o que destacou Beuren (2000, p. 20): “[...] o modelo de             
decisão adotado pelo gestor irá depender do conjunto de variáveis          
envolvidas, do grau de controle sobre as variáveis, do nível de certeza            
associado à decisão, dos objetivos do decisor, entre outros”.  
 

1. GOVERNANÇA MULTINÍVEL  
 
A indicação da GUTAI é: não tente resolver sozinho os problemas da Pandemia, se o fizer                
estará tentando simplificar a complexidade da situação, o que será inútil e danoso. As redes de                
aprendizagem, mecanismo inteligente de governança multinível bem estabelecida, são o          
caminho. Redes Intersetoriais, intermunicipais, com o estado, com universidades e com           
organizações da sociedade civil devem ser chamadas a atuar de maneira a minimizar os              
impactos negativos da pandemia e acelerar a implantação das soluções coordenadas. 
 
A doença COVID-19 promove situações complexas e dinâmicas e para compreendê-las e            
combatê-las torna-se recurso vital os vínculos que conectam os níveis de tomada de decisão,              
desde os múltiplos fornecedores de dados, os múltiplos indicadores de desempenho, bem            
como, os múltiplos atores, governantes das estratégias e planos de ações, pois o envolvimento              
e a influência de cada um dos níveis, exaltam uma dependência mútua, e nenhum nível é                
superior ao outro. Como dita o secretário de saúde do município de Joinville "O mundo passa                
por desafios sem saber que parâmetros utilizar. Com o uso da Matriz GUTAI, todos poderão               
olhar na mesma direção” Secretário Jean Rodrigues da Silva.  
 
A pandemia COVID-19 confirma a sentença de Erdmann (1995, p.3) de que “apreender a              
heterogeneidade e a complexidade social ultrapassa em muito o uso dos mecanismos de             
redução e de identidade da vida e de sua fecundidade”.  

2. INDICADORES  
 
A GUTAI_COVID-19 acabou se configurando em algo muito maior do que uma matriz de              
análise de risco. Esta pode ser definida como um mecanismo de apoio à governança pela               
priorização, recomendação e simulação de estratégias para combate à pandemia. Por meio de             
análise multicriterial, pela ótica da gravidade da situação pela saturação da ocupação de leitos              
de tratamento intensivo, da urgência de ação sobre a quantidade de leitos clínicos, da              
tendência de piora da situação pelo crescimento do número de novos casos confirmados, da              
abrangência territorial da contaminação, e do impacto do crescimento do número de óbitos por              
casos confirmados. E, ao final, a Matriz gera o ÍNDICE GUTAI e propõe a priorização e                
recomendações para a tomada de decisão da governança multinível da situação.  
 

3. ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE DA MATRIZ GUTAI 
 
Na sala de situação da SGB estão disponibilizados: a planilha da Matriz Gutai, o passo a                
passo para acessar a planilha que apresenta os resultados da GUTAI para cada município,              
bem como o livro que descreve as recomendações. É muito importante analisar as             
recomendações para o nível que se encontra o município em cada um dos critérios e as                
recomendações para o resultado final que corresponde ao índice GUTAI.  
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A MATRIZ GUTAI é atualizada diariamente as 16hs pelo CIASC, utilize-a para se manter              
consciente do estado de seu município e apoiar as tomadas de decisão quanto às orientações               
de conduta cidadã e de suspensão, ou não, de atividades.  

Este relatório de visão macro, sairá com periodicidade semanal, sobre os resultados da Matriz              
GUTAI de sábado à sábado, respondendo as seguintes questões: 

● Quais os municípios que apresentaram piora nos critérios Gravidade e Urgência,           
ou seja, pioraram na situação de ocupação de leitos UTI e clínicos para             
COVID-19? 

● Quais os municípios que apresentaram piora no critério Tendência, ou seja,           
aceleraram tendência de piora da situação pelo crescimento do número de novos            
casos confirmados?  

● Quais municípios estão apresentando o índice da abrangência territorial da          
contaminação alterado e passaram a ofertar maior risco ao entorno  

● Quais municípios apresentaram piora no índice de impacto da taxa de           
mortalidade? 

● E, quais municípios pioraram no índice GUTAI e estão próximos da           
recomendação de lockdown e devem ser apoiado e monitorados de perto pela            
rede intermunicipal e pelo estado?  

●  
Este relatório apresenta então, sete planilhas de fácil leitura, coloridas e numeradas retratando             
a situação dos municípios que se encontram nas situações retratadas pelas questões acima. 
 

4. RELATÓRIO SEMANAL (11/07 – 18/07) 
 

 

 

4.1. GRAVIDADE : Quais os municípios que apresentaram piora no critério 
Gravidade, ou seja, pioraram na situação de ocupação de leitos UTI SUS 
COVID-19? 
 
81,3% dos municípios que oferecem o serviços de leitos UTI para COVID-19 estão             
com a ocupação entre alta e altíssima. 
  
Pela análise da tabela abaixo identifica-se que 38% dos municípios que oferecem os             
serviços de UTI SUS apresentaram piora no índice de Gravidade, ou seja, pioraram a              
situação de ocupação de leitos UTI SUS para COVID-19, 22% melhoraram a situação             
e 41% estabilizaram a situação, infelizmente a grande maioria em estado de alta e              
altíssima ocupação. Apenas o município Indaial está em situação de controle de            
ocupação de leitos UTI, pois vem se mantendo no nível 2 durante os ultimos dias. Os                
municípios Videira e Ibirama, mesmo tendo alcançado o nível 1 no sábado dia 18, nos               
dias anteriores apresentaram ocuipação alta e altissima. Nestes casos, melhor          
esperar a proxima semana para considerar estes municípios como sob contraole. 
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4.2. URGÊNCIA: Quais os municípios que apresentaram piora no critério Urgência, 
ou seja, pioraram na situação de ocupação de leitos clínicos para COVID-19? 

 
69,1% dos municípios que oferecem o serviços de leitos de enfermaria para 
COVID-19 estão com a estimativa de ocupação a curto prazo entre alta e altíssima.  
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4.3. TENDÊNCIA: Quais os municípios que apresentaram piora no critério Tendência, 
ou seja, aceleraram tendência de piora da situação pelo crescimento do número 
de novos casos confirmados?  

Como o cálculo do Índice de tendência da GUTAI se baseia em uma taxa de               
crescimento de casos confirmados, para compreensão da análise desta tabela, cada           
município deverá primeiramente avaliar o quanto tem realizado testes e exames para            
COVID. Na leitura percebe-se algumas situações que mais nos parecem como “não            
realização de testes e exames” ou “diminuição da realização de testes e exames” no              
período analisado.  
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Neste documento, vamos considerar que todos os municípios estão conseguindo          
respeitar as recomendações da OMS e realizando o maior número de testes e exames              
possível. 

Nestes últimos dias, 34% dos municípios apresentaram tendência de         
aceleração do crescimentos dos casos confirmados, ou seja, 101 municípios          
tiveram mais casos testados positivos nestes últimos sete dias do que nos sete             
dias anteriores. Foram incluídos na análise municípios que tenderam à queda,           
mas voltaram acelerar o número de casos confirmados (podendo estar          
relacionado ao número de testes realizado ou a demora na realização dos            
exames) 
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Continuidade da tabela 
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4.4. ABRANGÊNCIA: Quais municípios estão apresentando o índice da abrangência 

territorial da contaminação alterado e passaram a ofertar maior risco ao 
entorno? 

As cidades que se estabelecem como centro regionais recebem uma taxa de            
centralidade maior e, desta forma, é natural que apresentem um índice de            
abrangência superior aos municípios menores quantos todos começam a ter casos           
ativos. A surpresa esta semana fica por conta de ter aparecido na lista, municípios              
pequenos, pois como têm uma taxa de centralidade pequena significa que apresentam            
um número elevado de casos ativos. 

Todos os municípios desta tabela devem participar ativamente de uma Rede com os             
municípios do entorno para coprodução de um plano de ações integradas para            
controle e monitoramento da circulação entre os territórios de maneira a proteger seus             
cidadãos de contaminação. 
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4.5. IMPACTO: Quais municípios apresentaram piora no índice de impacto da taxa de 

mortalidade? 

Como o cálculo do Índice de impacto da GUTAI se baseia na taxa de letalidade               
calculada pelo crescimento do número de óbitos por casos confirmados, também neste            
momento, cada município deverá primeiramente avaliar o quanto tem realizado testes e            
exames para COVID.  

Inverso ao índice de tendência que, quanto menor a quantidade de testes e exames,              
melhor nos parecerá o indicador, neste índice de impacto, quanto menor a quantidade             
de testes e exames, pior nos parecerá o indicador. Este foi um mecanismos             
providencial para eliminar do ÍNDICE GUTAI, o viés da falta de exames.  

Neste documento, vamos considerar que todos os municípios estão conseguindo          
respeitar as recomendações da OMS e realizando o maior número de testes e exames              
possível. 

Pela tabela abaixo identifica-se que 36% dos municípios de SC já registram            
óbitos decorrentes da COVID-19. E dentre estes, 28 % aumentaram o número            
nestes últimos dias. 
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Continuidade da tabela 
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4.6. ÍNDICE GUTAI: Quais municípios apresentaram piora no índice GUTAI ? 
 

53 municípios apresentaram piora no índice GUTAI desta última semana,          
correspondendo a 18% dos municípios do estado. Estado de alerta se faz por 42              
destes estarem, até então, no nível azul do Índice GUTAI. Ou seja, 14% dos municípios               
que pioraram a sua situação ainda não conheciam a situação pandêmica da COVID-19             
em seu território, o que torna situação mais frágil para a governança e             
imprescindível o estabelecimento de redes de aprendizagem intermunicipais para         
o compartilhamento de boas práticas e lições aprendidas urgentemente. 

Na figura abaixo estão listados os 53 municípios e, pode-se identificar os 42 municípios              
que estavam no nível AZUL e que hoje se encontram no amarelo, e alguns tendendo               
para entrar no nível vermelho. 

A cor avermelhada não indica que o município está no nível 5 de bloqueio              
sanitário (lockdown) VERMELHO, mas indica que está próximo dele e deve estar            
atento e iniciar algumas ações corretivas urgentemente.  
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6. ALERTA VERMELHO: Quais municípios estão próximos de 

receber a recomendação de lockdown e devem ser apoiados 

e monitorados de perto? 
 

Vale lembrar que a recomendação para bloqueio sanitário do município (lockdown) e talvez             
da região deve ser sugerida para os municípios que alcançaram a escala 5 da GUTAI. Em                
Santa Catarina ainda não foi identificado nenhum município neste nível.  
 
Porém, nesta semana foram identificados 25 municípios perto do nível 5 da matriz GUTAI o               
que recomendaria um plano de ações integradas mais severas quanto a circulação e             
aglomeração de pessoas e desenvolvimento de uma campanha de orientações gerais de            
conduta cidadã, conforme panfleto da Matriz GUTAI. 
 
Na planilha a seguir, percebe-se que nesta semana houve a melhora da situação de alguns               
municípios e a piora de outros, mas esta relação inclui todos os municípios que, neste               
últimos 7 dias, superaram a escala 4 da GUTAI. 

 

 

Os municípios que constam desta lista deverão ser orientados a, prioritariamente ler as             
recomendações para o nível amarelo, mas se aproximar das recomendações do nível            
vermelho e verificar o que podem antecipar de ações para conter o avanço da pandemia               
em seu território. O caso do município Mafra é característico do crescimento exponencial             
da doença e exige alerta geral. 
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7. ÍNDICE GUTAI POR COMARCAS DE SC 
 

Para o boa análise dos resultados por comarca, regiões ou macrorregiões, é importante a              
análise detalhada dos municípios que pertencem a estes agrupamentos, visto que perde a             
granularidade dos critérios e a sensibilidade das variações entre eles. Estes agrupamentos            
prejudicam a percepção do início dos fenômeno, visto que na busca pela média entre os               
indicadores dos município, caso um município esteja apontando crescimento, este se diluirá na             
soma e posterior divisão com o índice dos municípios vizinhos que ainda estão com o índice                
baixo. 

A cor avermelhada não indica que o município está no nível 5 de bloqueio sanitário               
(lockdown) VERMELHO, mas indica que está próximo dele e deve estar atento e iniciar              
algumas ações corretivas urgentemente.  
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Continuação 1 -  ÍNDICE GUTAI por COMARCA 
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Continuação 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ÍNDICE GUTAI POR REGIÕES DE SAÚDE DE SC 
 

Para o boa análise dos resultados por comarcas, regiões ou macrorregiões, é importante a              
análise detalhada dos municípios que pertencem a estes agrupamentos, visto que perde a             
granularidade dos critérios e a sensibilidade das variações entre eles. Estes agrupamentos            
prejudicam a percepção do início dos fenômeno, visto que na busca pela média entre os               
indicadores dos município, caso um município esteja apontando crescimento, este se diluirá na             
soma e posterior divisão com o índice dos municípios vizinhos que ainda estão com o índice                
baixo. 

A cor avermelhada não indica que o município estão no nível 5 de bloqueio sanitário               
(lockdown) VERMELHO, mas indica que está próximo dele e deve estar atento e iniciar              
algumas ações corretivas urgentemente.  

Para facilitar a formação de redes de aprendizagem e de ações intermunicipais, apresentamos             
a seguir, a série de tabelas onde pode-se analisar os municípios agrupados por região de               
saúde. 

Região Alto Vale do Itajaí 
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Região Alto Uruguai Catarinense 

 

Região Alto Vale do Rio do Peixe 

 

Região Carbonífera 
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Região Extremo Oeste 

 

 

Região Extremo Sul Catarinense 
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Região Foz do Rio Itajaí 

 

 

 

Região Grande Florianópolis 
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Região Laguna 

 

Região Médio Vale do Itajaí 
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Região Meio Oeste 

 

Região Nordeste 
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Região Planalto Norte 

 

Região Oeste 
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Região Serra Catarinense 

 

 

 

Região Xanxerê 
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Visite o site da SGB e conheça a 
MATRIZ GUTAI: 

sgb.org.br/matrizgutai 
 

 

http://sgb.org.br/matrizgutai

