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A pandemia do novo coronavírus não é o primeiro desafio sanitário mundial a ser
enfrentado pela humanidade. Porém, é a primeira vez que os seres humanos contam
com recursos da tecnologia para combater um inimigo invisível, mutável e mortal. Desde
a chamada Peste Negra, no século 14, até a cólera, já no século 19, e a Gripe Espanhola,
no século passado, homens e mulheres de todo o planeta lutam contra doenças sem
fronteiras, tendo como armas o conhecimento, a ciência, a pesquisa e uma dedicação
ímpar de médicos e profissionais da saúde, que sempre encararam o front de batalha
de forma destemida para salvar vidas, incontáveis e de valor imensurável.

O final do ano de 2019 e a chegada do ano de 2020 entram para a história de forma a
lembrar, mais uma vez, a fragilidade da saúde, que ainda depende de saneamento,
medidas de higiene, cuidados pessoais e coletivos para vencer vírus e bactérias que nos
ameaçam. A diferença, desta vez, é que a inteligência humana andou passos imensos e
até mesmo inimagináveis, definitivamente transformando o planeta e a sociedade que
nele habita. Em plena era digital, no mundo da inteligência artificial, tornamo-nos mais
fortes para enfrentar aquilo que coloca em risco a nossa existência. Portanto, mesmo
diante de um vírus tão desconhecido e perigoso, causador da COVID-19, a tecnologia
apresenta algumas respostas importantíssimas, que passam a ser aliadas
indispensáveis, se não para debelar, ao menos para amenizar suas consequências.

Assim, enquanto cientistas e pesquisadores dos quatro cantos buscam medicamentos e
vacinas que tratem e imunizem a COVID-19, a inteligência de dados possibilita conhecer
o comportamento do vírus desconhecido. Mais do que isto: permite identificar sua
trajetória, localizar casos suspeitos, monitorar grupos de risco e de vulnerabilidade. Tais
informações são fundamentais para o estabelecimento de estratégias e a tomada de
decisões de gestores da saúde – seja da rede pública (para políticas eficientes em
defesa dos cidadãos), seja na rede privada (para que atue em pleno vigor e na
totalidade da potencialidade de seus recursos). Somam-se a esse esforço, inúmeros e
heroicos profissionais à frente do enfrentamento da pandemia e, especialmente, os
governantes, a quem cabe definir e disseminar medidas que evitem a transmissão,
disponibilizem a estrutura necessária ao tratamento e reduzam a mortalidade causada
pela doença. 



MATRIZ GUTAI | ENGIN | EGC | UFSC |JUN 2020

Com esse olhar, a Associação Catarinense de Medicina (ACM), aliada aos importantes
parceiros Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento
(EGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Centro de Informática e
Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC), entre outras destacadas instituições,
passou a protagonizar uma grande ação de monitoramento estatístico do novo
coronavírus no estado de Santa Catarina. A busca de uma solução se deu já na chegada
da pandemia ao estado, a partir de meados de março de 2020, quando a doença
passou para a fase de transmissão comunitária, quando não foi mais possível localizar a
origem da infecção, indicando que o novo coronavírus já estava circulando entre as
pessoas que não viajaram ou não tiveram contato com quem esteve no exterior.

Foi dessa forma, com o espírito de coletividade e de união de forças, que nasceu uma
plataforma de inteligência de dados no combate ao coronavírus, implantada pelo
Governo do Estado de Santa Catarina, com um Núcleo Setorial de Informações para
ajudar na tomada de decisões dos agentes públicos durante a pandemia da COVID-19.
Realizado totalmente de forma voluntária, o trabalho consiste na disponibilização de
ferramentas de tecnologia para ajudar na governança da vigilância em saúde dos casos
suspeitos e confirmados da doença. Além disso, possibilita o mapeamento de leitos,
equipamentos e profissionais disponíveis no Estado, para melhorar a alocação de
recursos e auxiliar a tomada de decisões operacionais do governo.

O projeto e o espírito colaborativo da execução de uma das soluções fazem parte da
histórica edição desta Revista, de grande valor para contar sobre o enfrentamento à
COVID-19 em Santa Catarina. A tecnologia aqui entregue à sociedade catarinense
demonstra, de maneira inquestionável, a ação conjunta na busca de respostas capazes
de proteger os catarinenses em meio à pandemia. Esse compilado também reafirma o
propósito da ACM em promover a união entre a medicina e a tecnologia, na certeza de
que elas se complementam em prol da saúde.

É claro que ainda são diversos os questionamentos e as preocupações em meio a
tamanho desafio, especialmente sobre o futuro e a chamada nova normalidade. No
entanto, sejam quais forem as perguntas e incertezas, mais uma vez, certamente a
tecnologia fará parte das respostas, desde a descoberta de uma vacina até a retomada
completa das atividades. 

Assim, serão as máquinas comandadas pelas mentes que, mais uma vez, vão nos levar
ao dia de amanhã. Será dessa maneira que a transformação digital mostrará toda
sua capacidade, guiada pela mão humana na defesa da vida.
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Para enfrentar e combater o novo coronavírus, a Associação Catarinense de Medicina
colocou em prática a diretriz que vem movendo a entidade nos últimos anos: “Por todos
os médicos catarinenses – Médicos por todos os catarinenses”. Com essa visão, foram
definidos 8 pilares de ação:
1. Orientação para a população, médicos e profissionais da saúde sobre os cuidados contra a
transmissão do vírus.

2. Treinamento gratuito para médicos e profissionais da área da saúde, para intubação e uso
correto de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

3. Apoio tecnológico e logístico para ampliação da capacidade de realização dos testes de
diagnóstico da doença COVID-19.

4. Aquisição e desenvolvimento local de ventiladores mecânicos (respiradores hospitalares) para
os leitos das UTIs.
    a) Mapeamento, identificação e contato com importadores em todo o mundo,
particularmente da China, no sentido de identificar possíveis fornecedores para entrega dentro
dos prazos necessários, diante da previsão do pico da doença no Brasil.
          b) Identificação e gestão das ações necessárias para reparação de respiradores inativos,
por defeito corrigível, espalhados por almoxarifados de hospitais do governo ou da rede privada
em todo Estado de Santa Catarina.
      c) Desenvolvimento de tecnologias para adaptação de ventiladores pulmonares com
potencial de atender os requisitos técnicos necessários ao tratamento da doença.
           d) Suporte e ampliação da fabricação de equipamentos nacionais já certificados, visando
a produção em parceria com empresas de maior porte e com capacidade financeira e
operacional para atender as demandas necessárias ao pico da crise da pandemia no Brasil.

5. Utilização do parque industrial catarinense para a produção de EPIs aos profissionais da
saúde e demais setores que mantêm suas atividades.

6. Criação do Fundo Empresarial para Reação Articulada de Santa Catarina contra o Coronavírus
– FERA-SC, mobilizando empresários e comunidade para a geração e o apoio de ideias, soluções
e tecnologias que possam ser aceleradas e implementadas.

7. Desenvolvimento de inteligência de dados, organizando informações em sistemas que
permitam a análise e a interpretação dos fatos, para que possam contribuir em tomadas de
decisões mais assertivas. Essa ação motivou o termo de parceria com o Governo do Estado de
Santa Catarina e contribuiu para unir as forças que permitiram a implantação da Matriz GUTAI,
uma das mais importantes ferramentas neste combate e um grande diferencial do nosso
Estado.

8. Instalação de mecanismos que possibilitem a retomada econômica do estado, de forma
planejada e gradativa, evitando o colapso socioeconômico, o desemprego e o
desabastecimento.  

Este é um projeto com o apoio da ACM, por estar em sintonia com as melhores práticas
internacionais.
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Disponibilização de milhões de testes diagnósticos.
Máscaras para todos.
Comando local e estabelecimento de estratégias de isolamento, quarentena,
lockdown, de acordo com a disseminação local da doença.
EPIs para os profissionais de saúde, para evitar a contaminação dentro dos centros
de saúde. 
Divisão da população em 5 grupos distintos: infectados, suspeitos, aqueles que
tiveram contato com doentes, pessoas que não sabem se tiveram contato e os
imunes (que já tiveram a doença), com estratégias diferenciadas de atuação.
Aumento no número de leitos, emergencialmente, nos hospitais, para abrigar o
aumento expressivo da demanda.
Mobilização e motivação da população, demonstrando que todos são importantes e
podem auxiliar na orientação dos conhecidos e até dos desconhecidos, por meio
das mídias sociais.
Mobilização da indústria para equipar os hospitais e a população no momento da
turbulência. 
Apoio à ciência, para que paralelamente às ações emergenciais, possa desenvolver
vacinas ou medicações para o tratamento.
Liberação da economia de acordo com o estudo local, priorizando os imunes para
restabelecer a normalidade com segurança.

O New England Journal of Medicine divulgou editorial intitulado “Dez semanas para
esmagar a curva”, ao tratar da pandemia de COVID-19 e os desafios que a doença vem
trazendo a todas as nações. As ações e metas destacadas pelo mais importante jornal
de medicina do mundo são uma expressiva demonstração de que as iniciativas e as
metas priorizadas pela Associação Catarinense de Medicina no combate ao novo
coronavírus estão em consonância com as melhores práticas na defesa da população,
dos médicos e profissionais de saúde. Destaca-se a credibilidade da instituição perante
a sociedade e a escolha de um porta-voz para a articulação das diversas frentes de
atuação, com as seguintes diretrizes: 
 

A Matriz GUTAI representa um grande avanço e uma ferramenta robusta para trilhar os
caminhos necessários no enfrentamento da COVID-19, não somente do apoio à etapa
de julgamento do processo de tomada de decisão, mas como subsídio em todo o
processo desde a etapa de reconhecimento do problema, do diagnóstico da situação,
da busca por dados confiáveis, da elaboração de proposições, do julgamento e análise
das proposições e da geração de recomendações, deixando para o governante as
etapas estratégicas, assim como de negociação e autorização. 

Ademar José de Oliveira Paes Junior
Médico Radiologista

Presidente da ACM -  Associação Catarinense de Medicina
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A formação de um time de organizações e pessoas voluntárias;
A intersetorialidade desse time;  
Que a equipe do SGB e seus voluntários só trabalhariam com dados anonimizados;  
Que as aplicações relacionadas à transparência de dados seguiriam os critérios da
Open Knowledge Foundation;      
Que fosse realizada a abertura de dados anonimizados ao público;.     
Que o SGB pudesse divulgar suas análises e estudos;      
Que fosse criada uma frente de inteligência de dados para apoiar os municípios; . 
Que houvesse uma governança clara e bem definida das informações referentes a
pandemia de COVID-19;   
Que houvesse uma estratégia clara e bem  definida.

Em março de 2020, o Social Good Brasil e seus parceiros apresentaram ao Governo do
Estado de Santa Catarina o potencial da inteligência de dados para o enfrentamento da
pandemia, cumprindo o seu papel enquanto organização sem fins lucrativos que
dissemina e aplica a utilização de tecnologia e dados para ajudar a resolver problemas
sociais complexos. O objetivo era a utilização das melhores práticas de inteligência de
dados para monitorar, acompanhar e analisar todos os casos confirmados e suspeitos
de COVID-19, bem como as análises decorrentes da estruturação desse processo, que
são cruciais para aumentar a assertividade na tomada de decisão do Governo do Estado
e dos municípios nas frentes de Controle e Combate à  Pandemia COVID-19. 
 
Para realizar esta parceria, foram estabelecidos alguns princípios a fim de garantir a
qualidade da entrega e transparência. Foram eles:
 

 
Após a etapa de   diagnóstico, o SGB sugeriu que todos os esforços de inteligência de
dados que estavam sendo realizados de maneira dispersa fossem concentrados em um
único núcleo, com estratégia e governança definidas, indicando que fosse criado o
Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados sobre o COVID-19 (NIIDC). Era
imprescindível que esse núcleo tivesse acesso em tempo real a um repositório de dados
mais completo e confiável do que os que estavam sendo utilizados para tomada de
decisões sobre o COVID-19 no Governo do Estado de Santa Catarina. 

Sugeriu-se, também, que o NIIDC fosse a convergência dos esforços de inteligência dos
seguintes órgãos do Governo: Secretaria do Estado da Administração (SEA);  Secretaria
do Estado da Saúde (SES); Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE); Centro de
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E para que todos os produtos de dados construídos pudessem ser bem aplicados, se
fazia necessária a implementação de um produto que ajudasse SC a ter uma
governança clara e bem definida o que se tornou possível através da Matriz Gutai de
Governança, desenvolvida gratuita e voluntariamente por um time mega competente e
incansável liderado pela Dra. Patrícia de Sá Freire e integrado por Fernanda Kempner
Moreira e Grazieli Izidorio. 
 
Nós do SGB somos imensamente gratos e queremos tornar público a todos que o
trabalho do ENGIN/UFSC tem sido fundamental para que SC possa ter os melhores
produtos de inteligência de dados no desafio do combate a COVID-19, que é de cada
um de nós. 
 

Fernanda Maria Barreto Bornhausen 
Presidente Voluntária do Social Good Brasil 

 Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC); Defesa Civil; Fundação
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc); Secretaria de
Segurança Pública (SSP); Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC), dentre
outros. E, que contasse com o apoio do parceiros intersetoriais Social Good Brasil (SGB), 
Data Science Brigade (DSB), Laboratório de Engenharia da Integração e Governança do 
Conhecimento (ENGIN) do Programa de Pós Graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento (EGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Associação
Catarinense de Medicina (ACM), Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e Tribunal
de Justiça de Santa Catarina (TJSC). 

Portanto, o Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados sobre o COVID-19 foi criado
para garantir o atendimento dos objetivos e os princípios da parceria intersetorial e
inclui representantes do Governo do Estado de Santa Catarina, Social Good Brasil, Data
Science Brigade, ENGIN/UFSC, ACM, MPSC e TJSC.

Foram desenvolvidos 7 produtos de inteligência de dados, em tempo recorde, por 
 equipes intersetoriais.

A

Produto 1

Produto 2

Banco de Dados Anonimizados de Casos Confirmados e Suspeitos -
COVID-19 & Suas Análises.
Modelo Epidemiológico.

Produto 3 Frente de Transparência

Produto 4 Sala de Situação

Produto 5 Mapeamento da Capacidade dos Leitos e Equipamentos.

Produto 6 Matriz GUTAI Covid 19.

Produto 7 Sala de Situação Digital: Frente de inteligência de dados para apoio
aos municípios no  enfrentamento da pandemia de COVID-19.

SEGUNDO  PREFÁCIO



Integraram a força tarefa para a  governança de inteligência de dados para o combate à

pandemia no Estado de Santa Catarina e apoiaram o Laboratório de Engenharia da

Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN) do Programa de Pós-Graduação em

Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) da Universidade Federal de Santa Catarina

(UFSC) no desenvolvimento da MATRIZ GUTAI_COVID-19, além da competente equipe

de modelagem matemática e dos atores do Governo de Santa Catarina, incluindo a

Secretaria de Estado de Administração (SEA), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a

Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), a Secretaria de Estado da Fazenda

(SEF) e o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), os parceiros externos Social

Good Brasil (SGB), a Associação Catarinense de Medicina (ACM), o Tribunal de Justiça de

Santa Catarina (TJSC), o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o Centro de

Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC), e as empresas Aquarela

Advanced Analytics e Data Science Brigade.

MATRIZ

GUTAI
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O único consenso sobre a guerra mundial travada contra a pandemia da COVID-19 é
que esta não será vencida apenas por um comitê de crise setorial e disciplinar. Deverá
envolver diferentes atores em múltiplos níveis e dimensões do ecossistema de saúde,
economia, educação, serviços sociais, tecnologia e entre tantos outros, de maneira a
ser possível realizar triangulação de dados, análises cruzadas e prospectivas,
negociação de interesses e expectativas e, principalmente, as predições para apoiar a
tomada de decisão compartilhada com vistas a mitigar riscos quanto à perdas de vida
e recuperação econômica posterior (GATTIS, 2020; GODOY; ESTIGARRIBIA; FLACH;
CAETANO, 2020; ICICT/FIOCRUZ, 2020; TORELLY, 2020). 

Sabemos que, antes mesmo da crise causada pelo COVID-19, a sociedade já exigia
mais colaboração entre as diferentes esferas de poder. A hierarquia convencional e a
busca por soluções isoladas não mais conseguem gerar resultados satisfatórios. O
objetivo deve ser o alcance do bem comum, e para tal deve-se promover novos
arranjos institucionais colaborativos, nos quais os stakeholders se conectem em
diferentes níveis, vertical e horizontalmente, distribuindo novos padrões de autoridade
(ALCANTARA et al, 2016; DEN BOER et al, 2019). 

Não há polêmica quanto a estarmos vivendo em um mundo caracterizado pelos fluxos
que o recriam, dando a ele dinamicidade e aumentando sua complexidade, onde a
solução efetiva dos problemas exige esforços coletivos e atuação em redes
organizacionais internas e externas. Fica claro que o enfrentamento à pandemia e a
recuperação econômica pós-COVID-19 dependerão de um modelo de governança
diferenciado, visto que serão necessárias negociações com diferentes atores em todos
os níveis – governos, organizações, sindicatos, funcionários, parceiros, associações,
cobradores e devedores. Logo, sistemas de governança que não consideram a
diversidade de atores em múltiplos níveis tornam-se incapazes de lidar com a
complexidade e a diversidade de ações necessárias para gerar resultados efetivos
(SANDSTROM et al, 2020).

Dos diferentes modelos de governança encontrados na literatura, a Governança
Multinível (MultiGov), estudada desde o início da década de 2000, traz fundamentação
para o enfrentamento de estados de crise dinâmicas e aceleradas, como a guerra
contra a COVID-19.
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A MultiGov propõe uma estrutura verticalmente diferenciada que não atende aos
princípios limitantes de comando e controle, mas considera as mudanças nas
relações entre os atores situados nos mais diferentes níveis de atuação, onde a
hierarquia é substituída pela interação assimétrica, mas coordenada, entre esses
atores (BUDD; SANCINO, 2016; PAPADOPOULOS; PIATTONI, 2019). Para atuar
efetivamente em múltiplos níveis (instâncias) é preciso descentralizar autoridade,
distribuir poder e responsabilidades, e formar redes intra e inter organizacionais
para possibilitar a colaboração entre os diferentes atores.  

As instâncias da MultiGov são responsáveis pela coprodução de soluções coletivas,
geralmente complexas, em arranjos menos hierarquizados, onde a tomada de
decisões é compartilhada entre os atores para garantir soluções mais efetivas, já que
soluções isoladas não proporcionam o resultado desejado. A união de diversos
centros de estudos e pesquisas ao redor do mundo na busca por compreensão dos
fenômenos gerados a partir deste vírus, bem como a busca por tratamentos e
vacinas, configura-se como um dos principais mecanismos deste modelo de
governança. 

Acompanhamos diversas redes sendo formadas para alcançar soluções coletivas,
tais como, redes de vizinhos, redes solidárias, redes de pesquisa, redes de ações de
enfrentamento, redes de municípios, entre outras. A solução para o problema
complexo comum virá da rede de atores que, por si, constrói um emaranhado de
níveis de autoridade e responsabilidade, onde cooperação, competição e conflito
compõem a interação horizontal, vertical e transversal (MONIOS, 2019). 

Identificamos essas características nas ações de combate ao COVID-19, onde todos
os governantes, independente do país que governem, estão realmente envolvidos no
processo, não como meros participantes, mas como verdadeiros tomadores de
decisões, evocando diferentes atores a colaborar. É exatamente essa interação em
múltiplos níveis (escalas) com atores públicos e privados, por meio de parcerias
sustentáveis de colaboração, que caracteriza a MultiGov.

A MultiGov é consequência da tendência de situações complexas e dinâmicas de um
ambiente altamente interconectado. Neste sentido, apresenta como um recurso vital
os vínculos que conectam os níveis, onde o envolvimento e a influência exaltam uma
dependência mútua, e nenhum nível é superior ao outro. O novo contexto onde
muitos atores estão envolvidos no alcance de resultados, as conexões e interações
tornam-se fundamentais. Com um conjunto tão diversificado de atores em busca de
soluções colaborativas para o enfrentamento da pandemia consideramos que este
Modelo pode ser o caminho.



Entretanto, o Modelo é dependente de mecanismos e componentes que envolvem
informações confiáveis e ambientes de compartilhamento e cocriação. Requer quebra
de paradigmas para aceitar novas estruturas, a identificação dos stakeholders, o
mapeamento das conexões entre as diferentes instâncias, a abertura do diálogo e a
definição de estratégias comuns com base em uma visão compartilhada de futuro, já
que o conceito considera que os atores estão localizados em diferentes níveis intra e
inter organizacionais, e devem ser convidados a interagir colaborativamente para o
bem comum (ALCANTARA et al, 2016; MONIOS, 2019).

A fim de colaborar com esse Modelo, emerge a Matriz GUTAI como ferramenta
tecnológica estratégica para facilitar o diálogo e as negociações multiníveis.

Na literatura científica que deu base para desenvolvermos este texto em particular,
encontram-se renomados autores que buscam definir o modelo de Governança
Multinível, como Alcantara et al (2016), Budd e Sancino (2016), Vaz e Reis (2017),
Henrichs e De Meza, (2017); Tortola (2017), Wilson (2017), Papadopoulos e Piattoni
(2019), Den Boer et al (2019), Monios (2019) e, Sandstrom et al (2020). 

Assim, define-se Governança Multinível como um sistema complexo de governança de
redes de interações e colaborações multiníveis e multidimensionais, que transcende
fronteiras entre atores autônomos, responsáveis e engajados em processos decisórios
cooperativos, coesos e transparentes na busca de soluções coletivas para o bem
comum. 

O mundo em transformação precisa do diálogo proposto pela MultiGov. Governos,
organizações e pessoas estão sendo forçados a se reinventar, aprender e se adaptar
para não sucumbir, e todo esse processo será otimizado e facilitado se for realizado
em redes colaborativas para o bem comum.

Por isso, é recomendado que os governantes ao utilizar a GUTAI, estabeleçam plano
de ações: (i) multisetorial - em parceria com os diversos setores do município; (ii)
integrado - estre os municípios; (iii) multiníve - estaduais e municipais e; (iv)
multicriterial - para melhoria de todos os critérios GUTAI.

Esperamos que, na guerra contra a COVID-19, esta crença seja validada e
possamos determinar que a MATRIZ GUTAI é uma ferramenta estratégica

para a Governança Multinivel de Contextos Pandêmicos!

AS AUTORAS
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A Saúde de Joinville adota Matriz

Estratégica para monitorar controle da

COVID-19

Com o objetivo de aprimorar o combate à COVID-19 de

forma estratégica e efetiva, a Prefeitura de Joinville, por

meio da Secretaria de Saúde (SES), adotou o uso da

Matriz GUTAI, um mecanismo de apoio à governança da

pandemia, elaborado a partir da análise inteligente de

diferentes critérios essenciais à vigilância em saúde.

As ações de priorização, recomendação e simulação de

estratégias propostas pela Matriz GUTAI são

fundamentadas nas seguintes óticas: Gravidade da

situação pela saturação da ocupação de leitos de

tratamento intensivo; Urgência de ação sobre a

quantidade de leitos clínicos; Tendência de piora da

situação pelo crescimento do número de novos casos

confirmados da doença; Abrangência territorial da

contaminação; Impacto do crescimento do número de

óbitos por casos confirmados. 

A ferramenta foi desenvolvida pelo Laboratório de

Engenharia da Integração e Governança do

Conhecimento (ENGIN) do Departamento de Engenharia

do Conhecimento (EGC) da Universidade Federal de

Santa Cataria (UFSC), e disponibilizada aos municípios

catarinenses pelo Governo do Estado.
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AUTORIZADA  A  REPRODUÇÃO  EM  28 /  JUN /20
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"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

PROJETO PILOTO 
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PROJETO PILOTO

Além de estar em consonância com o decreto Estadual que delega aos municípios a tomada
de decisão para as normativas sanitárias locais, em Joinville a Matriz leva em consideração a
situação atual da atividade de diversos setores (comércio, indústria, atividades religiosas,
esportivas, de entretenimento, alimentação, entre outros), o que está previsto para a transição
de novas etapas e quais encaminhamentos deverão ser dados para cada segmento.

Para o secretário da Saúde de Joinville, Jean Rodrigues da Silva, a Matriz GUTAI tornou-se
imprescindível para dar base às decisões de todas as medidas que deverão ser implantadas a
partir de agora.

“Vamos passar por momentos mais difíceis com o aumento de casos, a chegada do inverno,

maior ocupação de leitos hospitalares, e não obtém consenso na sociedade sobre as medidas
que devem ser adotadas. O mundo passa por desafios sem saber que parâmetros utilizar.
Com o uso da Matriz GUTAI, todos poderão olhar na mesma direção”, avalia o secretário. 

Indicadores e ações

De acordo com a Matriz GUTAI, as medidas sanitárias a serem adotadas pelo sistema de
saúde são estabelecidas a partir de diferentes níveis de alerta. 

O Nível de Alerta 1, identificado pela cor azul, é de Planejamento e Controle. Nesta fase, estão
incluídos indicadores como taxa de ocupação de leitos de UTI de até 35%; índice de
abrangência territorial da contaminação de até 20 mil pessoas; taxa de letalidade pela
COVID-19 de até 2%. 

O Nível de Alerta 3, por sua vez, é representado pela cor amarela, e indica Atenção e Ação.

Aqui, a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento da COVID-19 pode variar entre 35%

e 80%; o índice de crescimento de novos casos confirmados fica entre 1 e 2; o índice de
abrangência territorial da contaminação entre 20 mil e 80 mil pessoas; e taxa de letalidade
entre 2% e 6%.

Já o Nível de Alerta 5, traz a cor vermelha, e determina Decisão e Comando. Nesta fase mais
grave, a taxa de ocupação de leitos de UTI é superior a 80%; o índice de abrangência
territorial da contaminação está acima de 80 mil pessoas; e a taxa de letalidade pela COVID-

19 ultrapassa 6% dos doentes.  

As ações de transição estabelecidas pela Matriz GUTAI são baseadas em dados atualizados
três vezes por semana, com projeções para o período de 15 dias. Em caso de medidas
restritivas padrão vermelho, as ações deverão ser iniciadas em até três dias, pelo período
mínimo de 15 dias.

“A Matriz GUTAI vem padronizar e dar maior transparência para que todos

possam saber para onde caminha a pandemia. Nos gatilhos que ela apresenta,

poderemos abrir ou afrouxar medidas sanitárias de distanciamento, conforme

se comporta a disseminação do novo coronavírus”, conclui o secretário".



MATRIZ

GUTAI

EQUIPE TÉCNICO-CIENTÍFICA DO PROJETO GUTAI_COVID-19

Foram cocriadores técnico-científicos da aplicação da Matriz GUTAI no caso da
pandemia da COVID-19, as autoras deste manual - Patricia de Sá Freire, Fernanda
Kempner-Moreira e Grazieli Izidorio, sob a coordenação da primeira, com o apoio para a
modelagem matemática de Afonso Orgino Lenzi, Joni Hoppen dos Santos e Rafael Sales
Lisboa de Oliveira.  

Agradecemos aos parceiros envolvidos na geração da MATRIZ GUTAI_COVID-19,
principalmente a SGB, a ACM e a CIASC, organizações de excelência em suas
competências aplicadas ao desenvolvimento desta tecnologia, e convidamos a
comunidade internacional de desenvolvedores e pesquisadores para colaborarem com
o aprimoramento e estudos de sua aplicação.
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GUTAI

SEM COMPARTILHAMENTO E
INTELIGÊNCIA DE DADOS,
NÃO HÁ GOVERNANÇA DO

CONHECIMENTO PARA
COMBATER OS PROBLEMAS
COMPLEXOS GERADOS PELA

PANDEMIA COVID-19 

APRESENTAÇÃO



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”. O potencial pandêmico da
COVID-19 ocorre uma vez que o vírus ainda não havia circulado na população humana.
Pelo aprendizado do desenvolvimento da pandemia desde dezembro de 2019,
confirma-se que há um acelerado ritmo de disseminação na população mundial e o
contágio pode ocorrer por meio da transmissão respiratória entre pessoas e pelo
contato com superfícies contaminadas, causando um amplo espectro clínico, variando
de quadros assintomáticos, quadros similares a uma gripe, a quadros mais severos de
problemas respiratórios e cardiovasculares.  

Quando se olha a pandemia pela perspectiva de Sackmann (1991), percebe-se um
sistema complexo com estruturas difíceis de serem entendidas, coordenadas e
identificadas em suas partes principais. Porém, Edgar Morin (2006) elucida que ser
complexo significa aquilo que é tecido em comum e que, depois de percebida a
extensão da complexidade, cria-se possibilidades de lidar com o real e de, com ele,
dialogar e negociar. Por este paradigma, pode-se, então, passar a entender uma
pandemia em sua complexidade, percebendo-a não mais como somatória de suas
manifestações territoriais, mas tecida por casos confirmados e suspeitos, número de
leitos e de óbitos, taxa de contaminação, de centralidade, de contextos e impactos
econômicos e sociais, entre outras impressões, acontecimentos, ações, interações,
casos e acasos. Cada um destes elementos deve ser identificado, considerado,
ponderado e influenciará nas tomadas de decisão da governança para estratégias de
contenção da disseminação da doença.

 
Afora questões políticas, neste contexto pandêmico, a COVID-19 tem exigido dos
governantes ações rápidas e efetivas que considerem aspectos epidemiológicos,
sanitários, econômicos, culturais e sociais. Inclusive, por sua complexidade, exige a
melhoria da capacidade de governança de conhecimento para ser possível tratar o
máximo de dados qualificados e subsidiar decisões mais assertivas que ponderem
múltiplos indicadores. Porém, “nenhum estudo epidemiológico ou estatístico fornece a
dimensão do que está acontecendo” (BBC, 2020), pois a simplificação de dimensões de
análise e as argumentações reducionistas não têm ajudado no manejo da pandemia. 

CONTEXTO
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A busca por caminhos que respeitem a complexidade da doença e de seus reflexos tem
se apresentado como um desafio aos governantes e não se tem alcançado consenso
nas soluções.

Isto posto, surgem algumas questões estratégicas que transparecem a instabilidade e a
incerteza que configuram a complexidade da pandemia, como: 

Quais os problemas prioritários a serem enfrentados: 

os problemas mais graves?

os mais urgentes? 

os com tendência de piora acelerada? 

os com maior abrangência de contaminação? 

os que impactam a população em risco?

ou os que impactam a percepção de segurança da população?

 
Como estabelece Kimura e Suem (2003), a complexidade do problema e as incertezas
do contexto demandam mecanismos para proporcionar maior segurança e
embasamento lógico racional à tomada de decisão. Assim, estas questões se
configuraram como o norte de pesquisa para o grupo ENGIN/EGC/UFSC e seus
parceiros.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS
APRESENTAÇÃO



São muitos os modelos, métodos e metodologias de apoio à decisão propostos pela
literatura científica (GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2006) e utilizados pelas organizações,
sendo que os multicritérios são sugeridos quando o problema envolve características
qualitativas e quantitativas, nem sempre fáceis de mensurar e com eventuais pontos
adversos. 

A engenharia de métodos e de controle da qualidade propõe mecanismos que facilitam
a priorização entre multicritérios, como o Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa,
Matriz MUGDGE, 5W2H, BSC, Análise SWOT, Matriz de Eisenhower e a Matriz GUT
(DAYCHOUM, 2011). A lógica de priorização de problemas proposta pela Matriz GUT
ajuda a analisar as situações de forma objetiva e racional, considerando como critérios a
gravidade do problema que se pretende eliminar, a urgência de sua resolução e, por
fim, a tendência de sua evolução, se de ritmo lento ou acelerado. A escala GUT varia de
1 a 5 para os três critérios: Gravidade (1- sem gravidade; 2- pouco grave; 3- grave; 4-
muito grave; 5- extremamente grave); Urgência (1- pode esperar; 2- pouco urgente; 3-
urgente, merece atenção no curto prazo; 4- muito urgente; 5- necessidade de ação
imediata); Tendência (1- não irá mudar; 2- irá piorar a longo prazo; 3- irá piorar a médio
prazo; 4- irá piorar a curto prazo; 5- irá piorar rapidamente). 

Este estudo optou por se utilizar desta estratégia de priorização para aplicar na situação
gerada pela pandemia da COVID-19 pois, entre as quatro abordagens de decisão
estabelecidas por Choo (2003) – racional (MARCH, 1994), processual (MINTZBERG,
RAISINGHANI, THÉORÊT, 1976), anárquico (COHEN, MARCH, OLSEN, 1972) e político
(ALLISON, 1971) – a Matriz GUT traz um tratamento sistemático e racional dos dados e,
ao mesmo tempo, reconhece a complexidade contextual e a variedade dos critérios a
serem considerados para a compreensão do problema e a decisão de menor risco para
a situação (DAYCHOUM, 2011).  

Entretanto, foi necessária a adaptação da Matriz, avançando para um modelo mais
robusto que desse conta, não somente do apoio à etapa de julgamento do processo de
tomada de decisão como a Matriz GUT se propõe, mas subsidiasse o processo de
decisão desde a etapa de reconhecimento do problema, do diagnóstico da situação, da
busca por dados confiáveis, da elaboração de proposições, do julgamento e análise das
proposições e da geração de recomendações, deixando para o governante as etapas de
negociação (barganha) e autorização, como ditam Mintzberg; Raisinghani; Théorêt
(1976).

MODELOS DE DECISÃO 
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Para apoiar a governança a lidar com o contexto complexo da pandemia, foi proposta
pelo Laboratório ENGIN – Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento, do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da
Universidade Federal de Santa Catarina (EGC/UFSC), a modelagem da Matriz GUTAI,
pois, 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”. 

Após a análise do objetivo de uso da matriz para a tomada de decisão no contexto
pandêmico e, levando-se em consideração os critérios de análise, o método de
aplicação e as limitações para a automatização do processo de levantamento,
tratamento e ponderação dos dados, os pesquisadores envolvidos elaboraram a Matriz
GUTAI_COVID-19.  

A GUTAI_COVID-19 acabou se configurando em algo muito maior do que uma matriz de
análise. 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.

PROJETO GUTAI_COVID-19

Figura 1: Sistemas integrados da Matriz GUTAI_COVID-19

Fonte: Elaborado pelas autoras

APRESENTAÇÃO



 
Para este projeto foi entregue à Sala de Situação Digital COVID-19 da SGB, criada para
apoiar a governança dos Municípios, um sistema básico que permitirá acesso à análise
multicriterial GUTAI.

Para fundamentar a escolha dos parâmetros que deram vida à Matriz GUTAI e
estabelecer a segurança nos resultados de sua aplicação na pandemia da COVID-19,
optou-se por respeitar a metodologia científica transdisciplinar, à luz das teorias de
gestão do conhecimento e inteligência de dados, realizando um diagnóstico situacional
do sistema de saúde e estabelecendo o diálogo entre múltiplos atores públicos e
privados para a busca e tratamento de dados confiáveis, modelagem, ponderações e
análises.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, pode-se considerar a pesquisa que deu
origem à Matriz GUTAI_COVID-19 como de abordagem tecnológica, utilizando-se de
tratamento quantitativo de dados. De objetivo propositivo, inicialmente realizou-se
revisão documental e bibliográfica de material nacional e internacional. Em um segundo
momento, foram realizadas entrevistas com os secretários de estado da saúde e da
administração, e com especialistas envolvidos nas equipes de gestão da crise e de
vigilância em saúde, para o levantamento da percepção da realidade e dos desafios da
governança para a tomada de decisão. Também os líderes de outros projetos de
inteligência de dados do sistema de saúde foram entrevistados. Na sequência os
resultados foram tratados, passando-se à etapa de modelagem matemática e testes de
conformidade.

A construção do conjunto de dados e a viabilização de acesso ao banco de dados
anonimizados para cada indicador foi coproduzida com as equipes de integração do
Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC). 

A validação dos resultados foi realizada com os municípios participantes da Sala de
Situação Digital do estado e, especificamente, com a aplicação no maior município de
Santa Catarina, Joinville e, posterior análise cruzada com os dados dos municípios da
região de saúde Nordeste na qual Joinville está inserido.  

Importante destacar que a construção da modelagem se faz de forma aberta na
plataforma GitHub (https://github.com/LabENGIN/GUTAI). 

METODOLOGIA CIENTÍFICA
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A Matriz GUTAI_COVID-19 não é um modelo epidemiológico, mas sim uma
ferramenta estratégica para apoio à tomada de decisão, ou seja, um instrumento
de governança da pandemia COVID-19.
Não foram consideradas opiniões individuais, nem sugestões não fundamentadas.
Para oferecer segurança à tomada de decisão consciente e transparente da
governança da pandemia COVID-19, os indicadores tratados pela Matriz GUTAI
foram definidos a partir de pesquisa científica, por meio de levantamento
bibliográfico, documental e de campo, utilizando-se de entrevistas com
profissionais e gestores do sistema de saúde.
Os cinco critérios GUTAI podem ser considerados para o avanço da doença COVID-
19 no território analisado, seja este um município, uma macro região, o estado ou o
país, mas são dependentes do acesso a dados qualificados e tratados nas
ponderações específicas para cada critério.
A corrente versão da Matriz GUTAI reflete o estado da arte de indicadores
disponíveis e confiáveis encontrados durante o estudo, não limitando possíveis
evoluções modelagem em novas versões, em adequação a novos indicadores que
surjam a partir dos estudos científicos sobre combate à epidemia e à doença
COVID-19 propriamente dita.
Durante a análise dos resultados, é importante reconhecer a variedade de modelos
de governança da pandemia aplicadas no mundo, referente ao número de testes e
exames, à cultura de subnotificação e subdiagnóstico de casos suspeitos,
confirmados e de óbitos, e a inexistência de padrão para a gestão hospitalar e dos
sistemas de saúde. 
Os resultados da Matriz GUTAI_COVID-19 não devem ser utilizados para análises
comparativas interpaíses, mas poderão ser consideradas para comparações
interestaduais e intermunicipais, bem como e, principalmente, para o apoio à
tomada de decisão situacional de um território sob a mesma governança ou uma
governança multinível com contexto pandêmico.
Mais do que um modelo, esta é uma proposta de apresentação dos resultados de
análise multicriterial. O objetivo é clareza e facilidade de uso pelo Governante.
As informações confiáveis são muito importantes para a governança de contextos
complexos. A Matriz GUTAI, como qualquer outro sistema que trata de inteligência
de dados é dependente do acesso aos corretos registros de dados realizados pela
operação do sistema de saúde. A busca por Quantidade e Qualidade de dados
deve fazer parte do plano de ação de combate ao coronavírus. 

DELIMITAÇÃO 
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GUTAI

MACROPROCESSO E FLUXO
INFORMACIONAL DO SISTEMA
DE SAÚDE A SER GOVERNADO

PARA O CONTROLE E
MONITORAMENTO DA
PANDEMIA COVID-19

MACROPROCESSO DO SISTEMA DE SAÚDE



A primeira etapa do projeto de configuração da Matriz GUTAI para o apoio à
governança da pandemia COVID-19 foi o mergulho da equipe de trabalho ENGIN no
sistema de vigilância em saúde de maneira a (i) modelar o macroprocesso do sistema
de saúde; (ii) descrever as etapas e o fluxo informacional inter-relacionado; e (iii)
estabelecer a cadeia de valor com pontos geradores de dados e informações para a
tomada de decisão estratégica. Este projeto de extensão EGC/UFSC foi aprovado em
11/03/2020 sob o nº 202004266, e seus resultados deram origem aos critérios e
escalas para a Matriz GUTAI_ COVID-19. 

Esta seção apresenta um resumo dos resultados alcançados, descrevendo o
macroprocesso a ser governado para o controle e monitoramento da pandemia
COVID-19. Aproveita-se, também, para apontar as variáveis elencadas em parceria com
a Social Good Brasil para o Núcleo de Integrado de Inteligência de Dados, relacionando-
as às etapas do macroprocesso.

FLUXO INFORMACIONAL

Figura 2: Macroprocesso do Sistema de Saúde

Fonte: Elaborada pelas autoras
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Cumpre esclarecer que as etapas mapeadas não têm a pretensão de retratar a
modelagem para as etapas do macroprocesso em estudo. A intenção foi apenas de
identificar o fluxo informacional e os conhecimentos críticos gerados que deveriam ser
considerados pela Matriz GUTAI. 

SISTEMA DE SAÚDE



A etapa 1, chamada de pré-analítica, em contextos pandêmicos tem o potencial de
gerar dados e informações sobre casos suspeitos e a velocidade da contaminação.
Nesta etapa realiza-se o diagnóstico de pré-triagem, como o realizado pelo aplicativo
Triagem Online/SC. São variáveis possíveis de serem geradas nesta etapa e que devem
ter a sua evolução monitorada: cidadãos com contato com casos confirmados; casos
suspeitos em triagem e internações, mas não confirmados por exames; casos
confirmados, não internados, em quarentena na residência. 

Ainda nesta etapa deve-se dar início ao acompanhamento dos registros de anamnese
do primeiro atendimento em caso de pandemia. A anamnese padrão deve ser revista,
acrescentando-se perguntas como: internações recentes; possíveis locais de
contaminação (local público, contato com caso confirmado ou não sabe); grupo familiar
e número de pessoas na residência; número de pessoas no local de trabalho (restrito
ou atende ao público); transporte utilizado (público, próprio, outro); viagem (voo
internacional, doméstico, terrestre interurbano ou interestadual); rotina diária de
circulação pela cidade.

A etapa 2 é chamada de Atendimento. No Brasil, o fluxo informacional desta etapa é
facilitada pelo e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) que, em tempo de pandemia, ajuda os
governantes públicos a ter acesso mais rápido às informações gerenciadas. Nesta
etapa são geradas variáveis tanto na dimensão do paciente como das unidades de
saúde. Sobre o paciente, deve-se capacitar as equipes de atendimento para o registro e
verificação da qualidade dos dados que estão sendo incluídos no sistema ou já estão
inseridos. 

São dados básicos do paciente como: nome; identidade; CPF; idade; sexo;
CEP/endereço de moradia; CEP/endereço do trabalho. Sobre as unidades de saúde
também é preciso ter o cadastro do nome e ID da unidade; nome do município;
número de leitos comuns; número de leitos de UTI; número de macas em corredores;
número total de médicos; número total de enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Ainda nas unidades de saúde é gerado e deve ser gerenciado pela matriz de apoio à
decisão: o histórico de atendimento pela triagem; número de atendimentos realizados
no dia; número de casos encaminhados para internação ambulatorial/enfermaria (em
leito clínico); número de casos encaminhados para internação em UTI; número de
casos encaminhados para isolamento domiciliar. 
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Em tempo de pandemia, as unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas,
deverão gerar dados qualificados sobre o histórico do atendimento ambulatorial:
número de leitos da ala ambulatorial ocupados; número de pacientes acomodados em
macas; número de confirmações de COVID-19 no dia (pacientes internados no
ambulatório); número de pacientes encaminhados para UTI; número de pacientes
encaminhados para alta (recuperados); número de pacientes evadidos; número de
óbitos; e tempo médio de permanência dos pacientes no setor (medido na saída do
setor).

Um dos fatores essenciais a serem acompanhados e controlados é o manejo da saúde
física e mental dos profissionais de saúde. Para tal, faz-se necessário o levantamento de
variáveis para possibilitar a construção de um mapa da saúde dos profissionais de
saúde, como: local de trabalho; vínculo de trabalho; cargo/função que ocupa; número
de médicos/enfermeiros/técnicos de enfermagem que se encontram afastados pela
COVID-19 (no dia); número de médicos/enfermeiros/técnicos de enfermagem com
diagnóstico de COVID-19 confirmado (no dia); número de médicos/ enfermeiros/
técnicos de enfermagem recuperados da COVID-19 (no dia); tempo médio de
afastamento dos médicos/ enfermeiros/ técnicos de enfermagem recuperados que
voltam ao trabalho; número de óbitos de médicos/enfermeiros/técnicos de
enfermagem (pela COVID-19, no dia). 

A etapa 3 é a de Triagem e, para que esta seja bem feita, de maneira a diminuir o risco
de exposição desnecessária dos profissionais de saúde e cidadãos, bem como ampliar
não somente a percepção de segurança, mas realizar a correta vigilância em saúde, a
governança deve promover estudos para a definição dos critérios de triagem e análise
das condições de risco, gerar condições para a capacitação dos profissionais da
triagem, e investir em espaços próprios para os procedimentos, inclusive virtuais.

São critérios para a triagem COVID-19: Febre >37,8º; tosse seca; dor de garganta;
coriza; falta de ara (dispneia); dor de cabeça (cefaleia); fraqueza (astenia); dor muscular
(mialgia); diarréia; tosse com secreção amarelada (purulenta) ou vermelha
(sanguilonenta) 2; falta de olfato (asnomia).

A etapa de Triagem propicia adquirir, pelos registros da anamnese da unidade de
saúde, os dados referentes aos sintomas e comorbidades. Pela análise destes dados, é
gerada a priorização para a coleta e realização dos exames.
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Seguindo para a Etapa 4, esta abrange as atividades relacionadas à coleta da amostra
para os procedimentos de exame. Os dados a serem solicitados estão no prontuário
eletrônico, na requisição de exame, na notificação de agravos e doenças pelos
profissionais de saúde.

Desta etapa são adquiridos dados qualificados para a Matriz GUTAI_COVID-19, como a
variável de quantidade de casos suspeitos. A governança desta etapa é muito
importante para aumentar a sensibilidade na confirmação da COVID-19 e,
consequentemente, a maturidade dos dados tratados na Matriz GUTAI. Fortalecer estas
etapas iniciais do macroprocesso leva à prévia detecção dos casos suspeitos, à melhora
do surto da COVID-19 no território e, por fim, possibilita a avaliação segura do impacto
das estratégias aplicadas.  

Dependendo da situação pandêmica do território, caso esteja em nível de altíssima
gravidade, urgência, tendência, abrangência e impacto, poderá ser desenvolvida uma
aplicação da Matriz GUTAI para a apoiar na decisão de priorização da fila de exames,
visto que este será um dos processos saturados, tanto quanto a espera por leitos.

Na sequência, a etapa 5 se inicia com a realização dos exames da fila ou priorizados.
Desta etapa são gerados dados como: Cadastro de Coleta; Mapas de Sintomas e
Comorbidades; Mapa de Situação de Risco e Casos Suspeitos; Relatório do fluxo de
testes; Quantidade de testes em espera; Quantidade de testes realizados; e Bloqueios/
dificuldades do fluxo. Quanto ao paciente, é gerado o relatório de resultados no
sistema brasileiro gerenciador de ambiente laboratorial - GAL e o status do Paciente
(Positivo / Negativo).

A etapa 6 abraça os momentos de internação do paciente em estado grave da doença,
seja a internação em leitos clínicos ou em leitos UTI, os dois preparados especialmente
para o tratamento de pacientes com doença COVID-19.  São dados gerados nesta
etapa, o histórico consolidado do atendimento hospitalar; eSUS_AB e/ou registro
particular/privado; Número de leitos de UTI ocupados; Número de confirmações de
COVID; número de pacientes internados na UTI; Número de pacientes encaminhados
para leito clínico; Tempo médio de permanência dos pacientes no setor (medido na
saída do setor). Estes dados devem ser totais e do dia, relacionados à COVID-19.

A etapa 7 gera dados referente ao número de casos encaminhados para alta
(recuperados) e o número de óbitos pela doença COVID-19.
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Após o mapeamento do processo e da identificação do fluxo informacional referente à
doença COVID-19, foi possível definir o conjunto de dados a serem integrados para a
Matriz GUTAI.
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Figura 3: Conjunto de dados para a Matriz GUTAI

Fonte: Elaborada pelas autoras com dados da pesquisa junto ao CIASC/SC e design Data Lake Diagram
PowerPoint Template/slide.model, 2020

Em resumo, foram levantados tratados e integrados e, por fim disponibilizados pelo
CIASC, um conjunto de 8 indicadores originários de seis sistemas (SIVEP/Gripe; eSUS-
VE; SIM; GAL; Planilha SES de óbitos; SC Digital de Laboratórios Privados). 

Estes oito indicadores, somados aos 12 indicadores disponíveis no sistema SES Leitos
foram , sistematizados e disponibilizados pelo CIASC na Plataforma Boavista e no banco
de dados anonimizados para ponderação pela  análise multicriterial da Matriz GUTAI,
descrita nas próximas seções .
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Casos ativos: casos confirmados, diminuindo-se a quantidade de casos recuperados e de óbitos por
COVID-19, ou seja, pessoas que ainda estão no período crítico da COVID-19, que é de 14 dias do
início dos sintomas.
Casos confirmados: pessoas infectadas e detectadas por meio de testes rápidos, exames
laboratoriais ou diagnóstico clínico.
Casos recuperados: casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram a óbito, que receberam alta
médica ou não possuem mais sintomas, geralmente após 14 dias de início dos sintomas. 
Casos suspeitos: pessoas que tiveram contato com caso confirmado ou apresentam sinais ou
sintomas sugestivos de infecção pelo coronavírus, procuraram o serviço de saúde, mas ainda não
tiveram o diagnóstico confirmado por exames laboratoriais, testes rápidos ou diagnóstico clínico.
Centralidade: indicador do fluxo que um município recebe e envia, em termos de sua
preponderância na rede interritorial, representando o poder de atração de fluxos do município.
Assim, quanto mais elevado for seu valor, maior a sua capacidade de polarização dos fluxos da rede.
Estimativa de confirmações:  quantidade estimada de casos confirmados pela ponderação da
quantidade de casos confirmados e quantidade  total de suspeitos.
Leitos clínicos COVID-19 disponíveis: quantidade total de leitos de enfermaria disponíveis para
internação imediata de pacientes com COVID-19 nos hospitais da rede pública e privada. Inclui leitos
em higienização.
Leitos clínicos COVID-19 existentes: quantidade total de leitos de enfermaria destinados ao
tratamento dos pacientes com COVID-19 nos hospitais da rede pública e privada. Inclui leitos
ocupados e disponíveis.
Leitos UTI SUS COVID-19 disponíveis: número total de leitos de UTI SUS disponíveis para
internação imediata de pacientes com COVID-19 nos hospitais da rede pública e privada. Inclui leitos
em higienização.
Leitos UTI SUS COVID-19 existentes: quantidade total de leitos de UTI SUS destinados à
internação de pacientes com COVID-19 nos hospitais da rede pública e privada. Inclui leitos ocupados
e disponíveis.
Taxa de crescimento de novos casos: quantidade de novos casos confirmados nos últimos 7 dias,
comparada a quantidade de novos casos confirmados nos 7 dias anteriores.
Taxa de crescimento ponderada: taxa de crescimentos de novos casos ponderada pela população
do território analisado.
Taxa de letalidade: percentual de pacientes confirmados com COVID-19 que evoluíram para óbito
em decorrência da doença. 
Taxa de ocupação de leitos: percentual de leitos UTI SUS COVID-19 ocupados em relação ao
número total de leitos UTI SUS disponibilizados para o tratamento da COVID-19 (leitos UTI SUS
existentes).
Taxa de saturação de leitos: percentual de leitos clínicos disponíveis para internação dos possíveis
casos confirmados e suspeitos que poderão ter a necessidade de internação, calculada pela
ponderação entre os casos ativos, a estimativa de confirmações e o número de leitos clínicos COVID-
19 existentes.

Entre todas as variáveis mapeadas, após percorridos os procedimentos metodológicos,,
foram definidos como indicadores a serem tratados pela Matriz GUTAI_COVID-19, os
abaixo relacionados:

GLOSSÁRIO

MATRIZ GUTAI | ENGIN | EGC | UFSC |JUN 2020

SISTEMA DE SAÚDE



GUTAI

MECANISMO DE APOIO À
GOVERNANÇA MULTINÍVEL PELA
PRIORIZAÇÃO, RECOMENDAÇÃO
E SIMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

COM BASE EM ANÁLISE
SISTEMÁTICA MULTICRITERIAL

DESCRIÇÃO DA MATRIZ



 
A Matriz GUTAI aplicada à COVID-19 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 que serão necessários para atender á demanda eminente,
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.

MATRIZ GUTAI

Figura 4: Matriz GUTAI_COVID-19, critérios e indicadores

Fonte: Elaborada pelas autoras

É missão da Matriz GUTAI_COVID-19 promover uma governança responsável quanto ao
enfrentamento do avanço da pandemia, por meio da inteligência de dados e da gestão
de informações e conhecimentos essenciais à vigilância em saúde.

DESCRIÇÃO DA  GUTAI



 
A utilização da análise multicritério tem como objetivo realizar a ponderação entre
diferentes indicadores, que inicialmente são tratados em separado, com vistas a
desenvolver uma síntese simples, mas confiável, respeitando as diferentes visões de
mundo e prioridades dos diferentes atores envolvidos no macroprocesso. O uso da
análise multicritério é importante quando, além de existirem múltiplos atores, são
identificadas múltiplas alternativas de solução e interesses conflitantes (GOMES;
GOMES; ALMEIDA, 2006; ZELENY, 1994). Em contexto pandêmico, onde as ações de
prevenção devem ser priorizadas ante as ações de urgência e emergência, os conflitos
quanto à melhor decisão a tomar são desafiadores para o governante. 

Desta forma, a análise multicritério torna-se o melhor mecanismo de apoio. São 5 os
critérios analisados  pela Matriz GUTAI, e cada um trata diferentes variáveis para se
alcançar indicadores mensuráveis. No quadro 1 são apresentados os índices tratados
em cada critério e suas respectivas escalas e rubricas.

ANÁLISE MULTICRITERIAL

Quadro 1: Matriz GUTAI_COVID-19, critérios e indicadores

Fonte: Elaborado pelas autoras
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ESCALA

5NÍVEIS

    
PLANEJAMENTO
CONTROLE 
ATENÇÃO
AÇÃO RÁPIDA
DECISÃO

PLANEJAMENTO, pois existe tempo para planejar.

DECISÃO, o problema já está fora do controle, a situação é

gravíssima e está impactando negativamente o Índice GUTAI do

território.

AÇÃO RÁPIDA, é hora de reverter a situação, pois ela é grave e deve

ser resolvida a curtíssimo prazo.

ATENÇÃO, a doença começou a impactar este índice e passa a

exigir atenção da governança da pandemia

CONTROLE DA SITUAÇÃO, pois a doença está avançando de

maneira ainda controlável, mas este índice já começou a sofrer

alterações.  

1

2

3

4

5

Para o sistema de análise dos critérios foi validada uma escala de cinco
níveis (entre baixa e altíssima) distribuindo as recomendações como segue:
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O Sistema de Recomendações, além das recomendações específicas por cada critério,
finaliza com a ponderação para o Índice GUTAI de maneira a apoiar a governança
quanto às tomadas de decisão sobre condutas cidadãs e suspensão de atividades nos
territórios analisados.

Após apresentado o resultado da análise dos cinco critérios  é calculado a média dos
valores de cada critério e, ao final, são propostas as recomendações quanto às
orientações de conduta e suspensão de atividades. São estabelecidos 3 níveis para a
escala do sistema de recomendação

ÍNDICE GUTAI

Quadro 2: Índice GUTAI aplicado à pandemia da COVID-19

Fonte: Elaborado pelas autoras

São levados em consideração os resultados dos 5 critérios analisados, de maneira a
gerar um valor que permita à governança a clareza e seriedade da real situação
vivenciada  em seu território.   

Para a compreensão correta deste ÍNDICE, o Governante deverá analisar o
comportamento do seu território em cada um dos critérios para clarificar quais deles
estão impactando o Índice GUTAI e agir sobre eles.
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Foi validada uma escala de três níveis para o sistema de recomendação. De forma
sistemática, dependendo do índice alcançado, é sugerida a elaboração de estratégias
relacionadas às diferentes tipologias de quarentena, afastamento e isolamento social
involuntário, por força de decreto, e às orientações de conduta e suspensões de
atividades. 

O Índice GUTAI indica que, quanto maior o seu valor para um determinado território,
mais prioritárias serão as ações de melhoria da capacidade operacional; a gestão de
processos do sistema de saúde; os cuidados com a saúde mental dos profissionais
essenciais e da população; as orientações de conduta para a população; e a suspensão
de atividades para o controle da propagação da COVID-19. 

Pela complexidade  do problema, o sistema de recomendação leva em consideração a
perspectiva multinível para analisar o resultado alcançado pelo território. 

Desta forma, as recomendações são acumulativas, i.e., ao ser recomendado um
determinado nível, deve-se respeitar as orientações de conduta e suspensão de
atividades previstas nos níveis anteriores.

ESCALA

3 NÍVEIS

Nível 1
Planejamento e Controle

Categoria dos territórios que alcançam
média entre 1 e 2 do índice GUTAI

Nível 3
Atenção e Ação

Categoria dos territórios que alcançam
média entre 3 e 4 do índice GUTAI

Nível 5
Decisão e Comando

Categoria dos territórios que alcançam
média 5 no índice GUTAI

DESCRIÇÃO DA  GUTAI



GUTAI

RECOMENDAÇÕES QUANTO À
TOMADA DE DECISÃO SOBRE AS
ORIENTAÇÕES DE CONDUTA E

SUSPENSÃO DE ATIVIDADES
SOCIOECONÔMICAS PARA

CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

SISTEMA DE RECOMENDAÇÕES



Orientações Básicas
de Conduta Cidadã

Se for imprescindível participar de reunião
presencial, o faça em lugar com ventilação
natural , use máscara e mantenha a distância de
1,5m  entre as pessoas.

Cuidados com a saúde 
Mental e Emocional

Substitua as reuniões e encontros
profissionais, sociais e familiares presenciais
por virtuais.

Suspenda todas as viagens curtas ou longas
não essenciais.

Distanciamento Social

Não toque nas pessoas. cumprimente com
criatividade.

Evite encostar em superfícies, lave as mãos
sempre que o fizer. 

Desinfete as superfícies que usa com
regularidade, como mesas, maçanetas,
interruptores.
Antes de lavar as mãos não coloque suas
mãos no rosto e cubra sua boca com o braço.
quando espirrar ou tossir.

Deixe sempre as janelas abertas. Não use ar
condicionado.

Boas Práticas de Higiene

ATENÇÃO AOS
SINTOMAS
Verifique o Posto de Saúde
perto de sua residência e
procure-o quando não
estiver se sentindo bem,
principalmente com febre,
tosse e falta de ar.

Fonte: Dados da Pesquisa com apoio de canvas.com

Use sempre máscara quando sair de sua
residência, mesmo quando for rapidamente
e para perto de casa.

Mantenha, em todas as situações, 1,5m de
distância das pessoas.
Ao frequentar os lugares públicos, cumpra
todas as orientações para uma Conduta
Cidadã.

FIQUE 
EM CASA

Converse diariamente com
alguém sobre como está se
sentindo e acesse os canais

de apoio do Município.
Ninguém está sozinho 

nesta pandemia. 
Mesmo separados, 

estamos todos Juntos!

Evite pagamneto em espécie.

Privilegie o Teletrabalho e a educação à distância
e remota.

para conter a gravidade e urgência de leitos do sistema de saúde, a tendência de piora, a
abrangência da contaminação da COVID-19 e o impacto no número de óbitos na região.

RECOMENDAÇÕES





O critério gravidade tem como objetivo: Analisar a gravidade da situação pela saturação
da ocupação de leitos UTI SUS COVID-19. Para o cálculo do valor do critério GRAVIDADE
foi realizada a ponderação dos dados de “número de leitos UTI SUS COVID-19”, da rede
pública e privada, e o percentual de sua ocupação diária, gerando o índice de gravidade
da saturação da ocupação de leitos. 

Para os Territórios que não trabalham com leito UTI SUS COVID-19, é importante
considerarem o índice deste critérios para o território que atenderá aos seus pacientes
quando for necessário de internação em UTI.  Ou seja, deve-se levar em consideração
que, a gravidade da taxa de ocupação dos territórios disponibilizam leitos UTI afeta
diretamente o nível de qualidade da vigilância em saúde dos territórios que não tem
UTI, mas geram pacientes para internação.

Para a governança, este critério se justifica. A COVID-19, em seus estágios mais graves,
impõe a permanência na UTI por um período de 15 a 21 dias, estabelecendo uma lenta
rotatividade aos leitos. O monitoramento da taxa de ocupação de leitos de UTI SUS
COVID-19 deve ser diária para o desenvolvimento de capacidade operacional
preventiva e de combate à doença. Dependendo do nível de gravidade apresentado na
Matriz GUTAI, é importante a agilidade da elaboração e aplicação de estratégias para
otimização da estrutura hospitalar e intensificação do manejo da saúde física e mental
dos profissionais da saúde e segurança.

CRITÉRIO GRAVIDADE

Quadro 3: Recomendações GUTAI para o Critério Gravidade

Fonte: Elaborado pelas autoras
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PLANEJAMENTO.  Existe tempo para planejar. Seu território está com
baixa ocupação de leitos UTI SUS COVID-19. É hora de planejar as
estruturas hospitalares e gerar planos de ações coordenadas para
implantação e otimização do uso de leitos SUS. Continue monitorando
e dê atenção aos outros índices GUTAI que podem vir a influenciar a
subida deste índice Gravidade.

Baixa ocupação de leitos 
UTI SUS COVID-19

até 10%

CONTROLE. A doença está avançando de maneira ainda controlável,
mas este índice já começou a sofrer alterações. É hora de controlar
amiúde todos os movimentos desse  Indicador. A taxa de ocupação
de leitos UTI SUS COVID-19, por oferecer uma visão tardia da
realidade, deve ser controlada. Seu território apresenta uma taxa de
ocupação regular, movimentando o índice de gravidade GUTAI para
um nível que exige controle sobre a aplicação das estratégias de
atenção à saúde quanto à capacidade operacional de enfrentamento
da pandemia. Esta é a melhor hora para desenvolver capacidade de
resposta, ou seja, controle se o planejamento de combate à pandemia
está sendo aplicado, antes que este índice comece a subir.

ATENÇÃO. A doença começou a impactar este índice e passa a exigir
atenção da governança da pandemia. As  complicações oriundas do
SARS-CoV-2, em seus estágios mais graves, impõem a permanência na
UTI entre 15 a 21 dias, estabelecendo uma lenta rotatividade aos
leitos. O território alcançou um nível de  ocupação dos leitos UTI SUS
COVID-19 que desperta preocupação. Acelere ações para otimização
da estrutura hospitalar para atendimento de casos graves, e dê
atenção ao manejo da saúde física e mental dos profissionais da
saúde. Este é o momento também de ampliar a comunicação em
massa sobre as  orientações de conduta.

AÇÃO RÁPIDA. É hora de reverter a situação. A situação é grave e deve
ser resolvida a curtíssimo prazo. Atenção, convoque o Comitê de Crise
para rastrear os pontos centrais do problema relacionado aos leitos
UTI SUS e analisar possíveis soluções para atender os casos graves de
COVID-19. Faça na primeira hora. Atue com foco na otimização da
estrutura hospitalar, reestruturação dos leitos clínicos para leitos de
UTI, compra de vagas na rede privada, inclusive estude a possibilidade
de hospitais de campanha. Importante intensificar o manejo da saúde
física e mental dos profissionais da saúde e segurança.

DECISÃO. O problema já está fora do controle. A situação é gravíssima
e está impactando negativamente o índice GUTAI do território. É
prioritário realizar ações para o aumento do número de leitos UTI SUS
COVID-19, pois ele alcançou a sua saturação. É preciso atuar também
sobre o diagnóstico e correção de problemas da estrutura operacional
como um todo, bem como o manejo da saúde física e mental dos
profissionais da saúde e segurança.

Índice de gravidade da ocupação de leitos UTI SUS
GRAVIDADE

Regular ocupação de leitos
UTI SUS COVID-19

>10%  até 35%

Média ocupação de leitos
UTI SUS COVID-19

>35% até 50%

Alta ocupação de leitos 
UTI SUS COVID-19

>50% até 80%

Alta ocupação de leitos 
UTI SUS COVID-19

>50%  até 80%

Ampliação do Quadro 3: Recomendações GUTAI para o Critério Gravidade



REGRAS MATRIZ GUTAI
GRAVIDADE

ÍNDICE GRAVIDADE DA OCUPAÇÃO DO LEITO UTI SUS COVID

Leito  UTI SUS COVID-19
disponível

INDICADORES

Índice de gravidade da
ocupação de leitos UTI SUS
COVID-19 = Leito UTI SUS COVID-
19 disponível / Leito UTI SUS
COVID-19 existente

FÓRMULA

REGRAS

Leito UTI SUS COVID-19
existente



O critério Urgência tem como objetivo: Analisar a urgência de ação sobre a quantidade de
leitos clínicos COVID-19 pela ponderação do crescimento de casos confirmados e suspeitos.
Para o cálculo do valor do critério URGÊNCIA foi utilizado um índice de urgência de leitos
clínicos COVID-19 criados a partir da ponderação entre os casos ativos, a estimativa de
confirmações e o número de leitos clínicos COVID-19 disponíveis. Quando se alcança um valor
de estimativa de utilização de leitos, busca-se a quantidade de leitos disponíveis, caso a
estimativa de necessidade de leitos seja maior do que o número de leitos disponíveis,
automaticamente será classificado no nível 4 para solicitar ações a curto prazo. Para outras
ponderações segue-se o estabelecido na escala.  

Para a governança, este critério se justifica. A análise do potencial de ocupação dos leitos
clínicos, por oferecer uma visão mais precoce da realidade, subsidia a elaboração de
estratégias de vigilância em saúde quanto à capacidade operacional de enfrentamento da
pandemia. Além disso, conhecer a taxa de ocupação de leitos clínicos COVID-19 permite
acompanhar o avanço da doença e a pressão sobre os leitos de UTI. Dependendo do nível de
urgência apresentado na GUTAI é sugerida a elaboração de estratégias relacionadas a
orientações de conduta quanto à higiene pessoal, limpeza de alimentos, produção e uso de
máscaras, quarentena voluntária, cuidado com idosos e cidadãos com comorbidades, criação
de espaço “sujo” na residência, entre outros.

CRITÉRIO URGÊNCIA

Quadro 4: Recomendações GUTAI para o Critério Urgência

Fonte: Elaborado pelas autoras

REGRAS E RECOMENDAÇÕES



PLANEJAMENTO. Existe tempo para planejar. Seu território parece
estar em uma situação ainda confortável pela análise dos dados
disponíveis. É a hora de planejar. Leve em consideração a segurança
quanto à real quantidade de casos ativos de COVID-19, aproveitando
para iniciar as ações de capacitação e instrumentalização dos
profissionais da saúde para a melhoria do diagnóstico e notificação de
casos confirmados e suspeitos, e sobre a ocupação dos leitos.

Baixa estimativa de
saturação de leitos

clínicos
Até 10%

CONTROLE. A doença está avançando de maneira ainda controlável,
mas este índice já começou a sofrer alterações. É hora de controlar
amiúde todos os movimentos desse indicador. A estimativa de
ocupação de leitos clínicos oferece uma visão mais precoce da
realidade e pode subsidiar a elaboração de estratégias de vigilância
em saúde quanto à capacidade operacional das enfermarias para o
enfrentamento da pandemia.

ATENÇÃO. A doença começou a impactar este índice e passa a exigir
atenção da governança da pandemia. Revise todas as ações realizadas
quanto a estrutura hospitalar do SUS. Neste nível é importante
reconhecer que a estimativa de ocupação dos leitos clínicos passou a
despertar preocupação. Acelere ações para otimização da estrutura
hospitalar especificamente para atendimento de enfermaria, além da
capacitação e instrumentalização dos profissionais da saúde para a 
melhoria do diagnóstico e notificação de casos. Este é o momento
também de ampliar a comunicação em massa sobre as orientações de
conduta.

AÇÃO RÁPIDA. É hora de reverter a situação. A situação é grave e deve
ser resolvida a curtíssimo prazo. Atenção, convoque o comitê de crise
para rastrear os pontos centrais do problema relacionado aos Leitos
CLÍNICOS e analisar possíveis soluções para atender os casos
suspeitos e confirmados que estão sendo internados na enfermaria.
Faça na primeira hora.

DECISÃO. O problema já está fora do controle. A situação é gravíssima
e está impactando negativamente o índice GUTAI do território. Como a
estimativa de sobrecarga dos leitos clínicos está altíssima, é
recomendado dar prioridade à análise da estrutura de leitos
clínicos, à capacitação e instrumentalização dos profissionais da saúde
e à melhoria dos processos de triagem, diagnóstico e notificação de
casos.

Índice de urgência de leitos clínicos COVID-19
URGÊNCIA

Regular estimativa de
saturação de leitos

clínicos
>10%  até 35%

Média estimativa de
saturação de leitos

clínicos
>35% até 50%

Alta estimativa de
saturação de leitos

clínicos
>50% até 80%

Altíssima estimativa de
saturação de leitos

clínicos
> 80%

Ampliação do Quadro 4: Recomendações GUTAI para o Critério Urgência



REGRAS MATRIZ GUTAI
URGÊNCIA

ÍNDICE URGÊNCIA DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19

Leito  clínico COVID-19
disponível

INDICADORES

Índice de urgência de
leitos clínicos COVID-19 =  (nº de
casos ativos / (nº de casos suspeitos*
(nº de casos confirmados / nº de
casos suspeitos))) / quantidade de
leitos_ clínicos COVID_disponíveis

FÓRMULA

REGRAS

Estimativa de internação
por COVID-19



O critério TENDÊNCIA tem como objetivo: Analisar a tendência de piora da situação pelo
crescimento do número de novos casos confirmados ponderado pelo número de
habitantes do território. Para o cálculo do valor do critério TENDÊNCIA foi utilizada a
taxa de tendência de crescimento de novos casos com abrangência temporal de 14
dias, somando o número de novos casos confirmados acumulados dos últimos 7 dias
pelo total de novos casos confirmados dos 7 dias anteriores.  

Para a governança, este critério se justifica. Pelo critério Tendência se pretende apoiar a
governança da pandemia considerando tanto o crescimento do número real de
infectados, quanto a capacidade do território em detectá-los. O índice GUTAI de
Tendência de crescimento de casos confirmados aponta que, quanto maior a
quantidade de novos casos, maior a velocidade do avanço da doença. Este indicador
leva em consideração o crescimento do número de novos casos pela comparação das
duas últimas semanas. Importante lembrar que, mesmo reconhecendo o baixo número
de testes e exames realizados no Brasil para COVID-19, o acompanhamento deste
indicador para o controle da doença é indispensável para o apoio à tomada de decisão
do governante. Deve-se levar em consideração estas especificidades quando se realizar
a análise comparada.

CRITÉRIO TENDÊNCIA

Quadro 5: Recomendações GUTAI para o Critério Tendência

Fonte: Elaborado pelas autoras
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REGRAS E RECOMENDAÇÕES



PLANEJAMENTO. Existe tempo para planejar. Seu território parece
estar em uma situação ainda confortável pela análise dos dados
disponíveis. A recomendação é planejar e realizar a aquisição de
testes, definir o perfil da população a ser testada, gerenciar a logística
de aplicação de testes e a realização da análises.

Baixa velocidade de
crescimento

Até 0,5

CONTROLE. A  doença está avançando de maneira ainda controlável,
mas este índice já começou a sofrer alterações. É hora de controlar
amiúde todos os movimentos desse indicador. Este indicador leva em
consideração o crescimento do número de novos casos pela
comparação das duas últimas semanas, o que significa que a
tendência é de se manter regular, mas é  preciso de governança para
o monitoramento e o controle de todos os indicadores de gestão do
sistema de saúde para que o crescimento não acelere. Como este
indicador é baseado em casos confirmados, é importante promover a
aplicação de testes e melhorar o processo de realização de exames.

ATENÇÃO. A doença começou a impactar a GUTAI e passa a exigir
atenção da governança. Há registros que apontam a tendência de
crescimento médio de casos confirmados, ou seja, a doença está
avançando, mesmo que mantendo uma velocidade média. Este
indicador leva em consideração o crescimento do nº de novos casos
pela comparação das duas últimas semanas, o que é preocupante e
precisa de governança consciente e responsável para que este
crescimento possa ser contido. Este é o momento de ampliar a
comunicação em massa sobre as orientações de conduta. Recomenda-
se ressaltar a necessidade de a intensificação das medidas de
distanciamento social

AÇÃO RÁPIDA. É hora de reverter a situação. A situação é grave e deve
ser resolvida a curtíssimo prazo. Atenção, convoque o comitê de crise
para, somada às providências anteriores, rastrear os pontos centrais
do problema para o aumento de APLICAÇÃO DE TESTES E
REALIZAÇÃO DE EXAMES,  analisando possíveis soluções para
aumentar as segurança com os números de casos confirmados de
COVID-19. Faça na primeira hora a implantação da melhoria dos
processos de triagem e diagnóstico, bem como intensifique as
ORIENTAÇÕES DE CONDUTA e faça valer o seu cumprimento.

DECISÃO. O problema já está fora do controle. A situação é gravíssima
e está impactando negativamente o índice GUTAI do território. É
prioritário realizar ações para a contenção da contaminação.
Importante dar providências quanto ao aumento da aplicação de
testes e realização de exames e melhorar os processos de triagem e
diagnóstico.

Índice de tendência de crescimento de casos confirmados
TENDÊNCIA

Regular velocidade de
crescimento

> 0,5 até 1

Média velocidade de
crescimento

>1 até 1,5

Alta velocidade de
crescimento

>1,5 até 2

Altíssima
velocidade de crescimento

>2

Ampliação do Quadro 5: Recomendações GUTAI para o Critério Tendência



REGRAS MATRIZ GUTAI
TENDÊNCIA

ÍNDICE TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO DE CASOS
CONFIRMADOS

Taxa de tendência de
crescimento de novos casos
COVID-19

INDICADORES

Índice de tendência de
crescimento de casos
confirmados = (soma da
ponderação dos novos casos dos
últimos 7 dias/ nº de habitantes)  /
(soma da ponderação dos novos
casos dos 7 dias anteriores/ nº de
habitantes)

FÓRMULA

REGRAS

Número População



O critério ABRANGÊNCIA tem como objetivo: Analisar a abrangência da contaminação
pela capilaridade territorial. Para o cálculo do valor do critério ABRANGÊNCIA foi tratada
pela taxa de centralidade ponderada pela população e pela probabilidade do inverso da
distância, ao final pondera-se com o número de casos ativos, gerando o índice de
abrangência da contaminação da COVID-19. 

Para a governança, este critério se justifica. O índice da abrangência da contaminação
surge da análise da capilaridade territorial dos casos ativos por COVID-19,
demonstrando o potencial de contaminação do entorno pelo volume do fluxo de
pessoas para ou a partir de determinado território. São considerados tanto os casos
ativos (casos confirmados menos o número de óbitos e o número de recuperados),
quanto a taxa de centralidade territorial. A taxa de centralidade territorial é utilizada
pelo “interesse primário mensurar a centralidade de um município em termos de sua
preponderância na rede de sua Região Funcional” (DALBERTO, 2018). Dependendo do
nível de abrangência apresentado na Matriz GUTAI, deve-se iniciar a elaboração de
estratégias relacionadas a este critério, como a comunicação aos territórios do entorno
da área afetada, alertas e orientações de conduta à população, e monitoramento da
GUTAI para plano de ações específicas.

CRITÉRIO  ABRANGÊNCIA

Fonte: Elaborado pelas autoras

Quadro 6: Recomendações GUTAI para o Critério Abrangência

REGRAS E RECOMENDAÇÕES



PLANEJAMENTO. Existe tempo para planejar. Seu território parece
estar em uma situação ainda confortável pela análise dos dados
disponíveis, pois a centralidade territorial ponderada pelo número de
casos ativos está gerando um valor baixo para abrangência da
contaminação. Recomenda-se o estabelecimento de Redes de
Aprendizagem Inter territoriais e Inter setoriais para o
compartilhamento de conhecimentos e colaboração na prevenção da
contaminação. Deve-se criar um observatório para monitoramento do
avanço da COVID-19 no entorno

Baixa capilaridade 
Até 20.000

CONTROLE. A doença está avançando de maneira ainda controlável,
mas este índice já começou a sofrer alterações. É hora de controlar
amiúde todos os movimentos desse indicador. Recomenda-se a
diminuição dos intervalos entre as reuniões da Rede de
Aprendizagem Inter territorial e Inter setorial para consolidação da
colaboração intermunicipal quanto ao plano de ações integradas para
o controle e monitoramento da circulação entre os territórios e a
comunicação de orientações de conduta.

ATENÇÃO. A doença começou a impactar este índice e passa a exigir
atenção da governança da pandemia. O índice aponta que há uma
média abrangência de contaminação, exigindo atenção da
Governança. É necessário revisar as estratégias relacionadas à
circulação intermunicipal de pessoas. Mantenha o monitoramento e
controle sobre a entrada e saída de pessoas, identificando os doentes
para respeito à quarentena; aumente a comunicação com a Rede de
Aprendizagem com os territórios do entorno; gere alertas pelo
observatório. Este é o momento também de ampliar a comunicação
em massa sobre as orientações de conduta, verificando se não há
conflito de mensagens entre os territórios vizinhos.

AÇÃO RÁPIDA. É hora de reverter a situação. A situação é grave e deve
ser resolvida a curtíssimo prazo, pois o seu território começa a ser um
risco para o entorno. Atenção, convoque a Rede de Aprendizagem
Inter territorial e Inter setorial para, somada às providências
anteriores, recomenda-se estabelecerem regras mais rígidas para a
circulação entre os territórios.

DECISÃO. O problema já está fora do controle. A situação é gravíssima
e está impactando negativamente o Índice GUTAI do território. É
prioritário realizar ações para  evitar a circulação de pessoas entre os
territórios, visto que o seu território passa a ser um centro de
transmissão de COVID-19 para o entorno.

Índice de abrangência territorial da contaminação
ABRANGÊNCIA

Regular capilaridade 
> 20.000 até 40.000

Média capilaridade 
>40.000 até 60.000

Alta capilaridade 
>60.000 até 80.000

Altíssima capilaridade 
>80.000

Ampliação do Quadro 6: Recomendações GUTAI para o Critério Abrangência



REGRAS MATRIZ GUTAI
ABRANGÊNCIA

ÍNDICE DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA CONTAMINAÇÃO

Taxa de centralidade
ponderada (NIETTA)

INDICADORES

Índice de abrangência
Territorial da contaminação da
COVID-19 = (taxa de centralidade/
nº de habitantes/ inverso da
distância)* nº de casos ativos

FÓRMULA

REGRAS

Número de casos ativos



O critério IMPACTO tem como objetivo: Analisar o impacto da COVID-19 pelo
crescimento da taxa de letalidade. Para o cálculo do valor do critério IMPACTO foi
utilizada a taxa de letalidade da COVID-19, aplicando-se a ponderação entre o número
de óbitos pelo número de casos confirmados.
 
Para a governança, este critério se justifica. Sabe-se que a taxa de letalidade da COVID-
19 não é uma medida precisa da verdadeira letalidade do vírus e oferece uma visão
tardia do problema, visto que a doença pode se estender por várias semanas. Porém,
esta taxa denuncia a velocidade do avanço da transmissão do vírus, aponta possíveis
deficiências da assistência em saúde e, principalmente, responde à percepção de
segurança do cidadão. Vale lembrar também que a orientação de consenso
internacional é o aumento de número de testes e exames, incluindo os pacientes que
vieram a óbito, promovendo maior robustez à Matriz GUTAI_COVID-19. No caso de uso
da taxa de letalidade como um dos índices GUTAI, este agrega valor à modelagem de
apoio à tomada de decisão, considerando-o como uma das importantes dimensões de
análise da pandemia, pois, para a governança, o óbito é considerado como uma
dissonância à qualidade desejada ao sistema de saúde. Dependendo do nível de
Impacto apresentado na Matriz GUTAI, deve-se iniciar a elaboração de estratégias
relacionadas a este critério, como o diagnóstico dos pontos críticos da assistência em
saúde e manejo da saúde física e mental dos profissionais de saúde e segurança.

CRITÉRIO IMPACTO

Quadro 7: Recomendações GUTAI para o Critério Impacto

Fonte: Elaborado pelas autoras

REGRAS E RECOMENDAÇÕES



PLANEJAMENTO. Seu território parece estar em uma situação ainda
confortável pela análise dos dados disponíveis. Recomenda-se
monitorar este índice de impacto, pois mesmo sendo a taxa de
letalidade um retrato tardio da realidade da pandemia, ele impacta
diretamente na percepção de segurança do cidadão.

Baixa taxa de letalidade
Até 0,9%

CONTROLE. A doença está avançando de maneira ainda controlável,
mas este índice já começou a sofrer alterações. É hora de controlar
amiúde todos os movimentos desse indicador. Recomenda-se dar
atenção ao manejo da saúde física e mental dos profissionais de
saúde e segurança e ampliar a comunicação em massa sobre as
orientações de conduta.

ATENÇÃO. A doença começou a impactar este índice e passa a exigir
atenção da governança da pandemia. A taxa de letalidade começa a
apontar problemas no combate à pandemia, pois alcançou o nível
médio no território. Recomenda-se a realização de diagnóstico e plano
de ação de melhorias de cada etapa dos processos de vigilância em
saúde, pois o óbito deve ser considerado como uma dissonância à
qualidade desejada do sistema de saúde.

AÇÃO RÁPIDA. É hora de reverter a situação. A situação é grave e deve
ser resolvida a curtíssimo prazo. Atenção, convoque o comitê de crise
para, somada às providências anteriores, dar providências para a
melhoria dos processos de assistência em saúde . Recomenda-se o
estudo e aumento, caso necessário, da capacidade de cemitérios,
crematórios e câmaras frigoríficas. Quanto aos profissionais de saúde
e segurança, verificar a quantidade, qualidade e uso correto de EPI e
afastamento do trabalho.

DECISÃO. O problema já está fora do controle. A situação é gravíssima
e está impactando negativamente o índice GUTAI do território.
Recomenda-se realizar ações de melhoria de todos os indicadores
relacionados aos 5 critérios GUTAI.   É prioritário o manejo da saúde
mental da população diretamente atingida e comunicação em massa
para conscientização do respeito às orientações de conduta.

Índice de impacto da taxa de letalidade
IMPACTO

Regular taxa de letalidade
>0,9 até 2%

Média taxa de letalidade
>2% até 4%

Alta taxa de letalidade
>4% até 6%

Altíssima taxa de letalidade
>6%

Ampliação do Quadro 7: Recomendações GUTAI para o Critério Impacto



REGRAS MATRIZ GUTAI
IMPACTO

ÍNDICE DE IMPACTO DA TAXA DE LETALIDADE

Número de óbitos

INDICADORES

Índice de Impacto COVID-19 =
taxa de letalidade (nº de óbitos/nº
casos confirmados)

FÓRMULA

REGRAS

Número de casos confirmados





REGRAS MATRIZ GUTAI
ÍNDICE GUTAI

Índice de gravidade de
ocupação de leitos UTI SUS
COVID-19

INDICADORES

Índice GUTAI = Se (leitos UTI SUS COVID-19 =0; (soma(índice gravidade+
índice urgência+ índice tendência+ índice abrangência + índice impacto)/4;
(soma(índice gravidade+ índice urgência+ índice tendência+ índice
abrangência + índice impacto)/5))

FÓRMULA

Índice de urgência de leitos
clínicos COVID-19

Índice de
tendência de
crescimento de
número de
casos
confirmados

Índice de abrangência
territorial de contaminação

Índice de impacto da taxa
de letalidade

ESCALA



PLANEJAMENTO E CONTROLE

Taxa de ocupação Leitos UTI SUS COVID-19 (até 35%)

Estimativa de saturação de Leitos Clínicos COVID-19 (até 35%)

Índice de crescimento de novos casos confirmados (até 1) 

Índice de abrangência territorial da contaminação (até 20k) 

Taxa de letalidade (até 2%)

O território parece estar em uma

situação  confortável, pois

mantém os indicadores neste

nível por mais de duas semanas. 

É o momento do governante

planejar e controlar para prevenir.

Hora de convocar e fortalecer o

Comitê de Crise, tratar o

planejamento de combate à

pandemia e monitorar as ações

de prevenção.

Controle amiúde todos os

movimentos da pandemia em

seu território e, principalmente,

no entorno.

 Estabeleça Redes de

Aprendizagem Inter territoriais e

Inter setoriais para o

compartilhamento de

conhecimentos e colaboração na

prevenção da contaminação e

para a criação de observatório

regional. 

Verifique quais os índices dos

critérios GUTAI que estão

apresentando variação e

determine o foco da governança.

IMPORTANTE: é hora de acelerar

a aplicação de testes para

ampliar a percepção de

segurança e controle da

população e do mercado. Quanto

maior a ciência do número de

infectados, melhor será o

resultado da MATRIZ GUTAI.

A doença está avançando de maneira ainda Controlável no seu município, mas já aponta

alterações nos resultados de análise dos critérios GUTAI.

A doença parece estar contida, mas com risco iminente e crescente de transmissão

comunitária.

Uma ou mais das seguintes hipóteses devem ser consideradas: 

Aumento de números de atendimentos e/ou internações com sintomas de COVID-19.

Gestão dos leitos UTI e clínicos COVID-19 está sob controle e abaixo de 35% de ocupação.

Estão sendo realizados testes em > 80% dos casos suspeitos e em grupos de riscos.

Aumento de casos suspeitos no entorno do território. 

Fronteiras estão monitoradas e com baixo risco de casos COVID-19 importados.

Não há óbitos há mais de 15 dias.

Surtos isolados e controlados de COVID-19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Planejamento estratégico para proteção do território e controle do avanço da pandemia. 

Comunicação de massa para orientações de conduta. 

Conscientização e mobilização da população para o isolamento social voluntário e o

distanciamento social quando em situações coletivas. 

QUARENTENA E ISOLAMENTO SOCIAL VERTICAL decretado para casos suspeitos e

confirmados, bem como para os grupos de risco.

Indicação para o tele trabalho.

Decreto de suspensão de atividades que geram aglomerações e não possibilitam o

distanciamento social mínimo de 1,5 m entre pessoas. 

GOVERNANÇA (1)

CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO

Í N D I C E  GUTA I  1

INDICADORESRECOMENDAÇÕES

RESULTADOS ESPERADOS



P L A N E J A M E N T O
E  C O N T R O L E

Í N D I C E  1

M A T R I Z  G U T A I

Difusão em massa das orientações básicas de conduta cidadã, especialmente:
evitar aglomerações; 
estar sempre com menos pessoas, mantendo a distância de 1,5m;
ter maiores cuidados com a higiene e proteção pessoal; 
disponibilizar e usar álcool em gel antes e após os contatos; 
usar obrigatoriamente máscaras fora da residência; 
evitar o pagamento em dinheiro; 
acompanhar diariamente da temperatura e atenção a manifestação de sintomas COVID-19; 
identificar os postos do SUS em sua região e se manter informado sobre o desenvolvimento da doença
próximo de sua localidade; 
impor quarentena voluntária de casos suspeitos por contato com confirmados.
Aumento da aplicação de testes e realização de exames, principalmente a testagem dos casos que se
enquadrarem no perfil definido pelos protocolos e normativas vigentes.
Atuação da Vigilância Epidemiológica no rastreamento de contatos de casos suspeitos e confirmados.
Isolamento compulsório de casos suspeitos por sintomas e casos confirmados de contaminação durante o
tempo de incubação do vírus (para COVID-19, 14 dias). 
Acompanhamento e investigação poderão se estender por igual período de 14 dias, conforme resultado
laboratorial que comprove o risco de transmissão. 
Pessoa infectada ou sob suspeita deverá ser mantida em isolamento social, em sua própria residência, em
abrigos cedidos pelo Estado e, dependendo do estágio da contaminação, em uma unidade de saúde
preparada para oferecer o isolamento. 
A saída do isolamento se faz quando verificada uma das seguintes situações: a) com a realização de exame
e teste negativo; b) após 14 (quatorze) dias de isolamento domiciliar, quando cessarem os sintomas (se
houver); ou  c) mediante alta médica. 

1.
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MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA

SERVIÇOS DE SAÚDE
Serviços de saúde operando normalmente.
Atendimento às orientações de conduta anteriormente descritas com cuidados redobrados quanto ao
distanciamento físico entre pessoas e à higienização dos espaços e superfícies.
Realização de atendimentos remotos sempre que possível.
Gestão e estruturação do sistema de saúde: 
mapeamento das atividades do processo de vigilância em saúde para o controle da COVID-19, com
identificação dos pontos de controle de qualidade e otimização do processos; 
auditoria dos dados e informações a serem adquiridos; 
definição do sistema de controle e monitoramento;
desenvolvimento ou definição de banco integrado de dados e anonimizados;
estabelecimento de normas para a correta alimentação do banco de dados com dados confiáveis;
mapeamento das melhorias de processos e respectivas atividades e tarefas que precisam ser
urgentemente realizadas em caso de agravo;
apoio à preparação da rede hospitalar, de cemitérios e crematórios para o atendimento de um possível
surto;
criação de fluxos para atendimentos de síndrome gripal com a definição e validação de protocolos;
treinamento dos profissionais de saúde e segurança para enfrentamento à pandemia;
manutenção e aquisição de equipamentos hospitalares e de proteção individual.
Importante levar em consideração que as novas pesquisas apontam para o fato de que 45% dos
recuperados continuarão precisando dos serviços de assistência em saúde.
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P L A N E J A M E N T O
E  C O N T R O L E

Í N D I C E  1

M A T R I Z  G U T A I

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS
Todos os cidadãos devem: 
evitar aglomerações; 
evitar reuniões presenciais e encontros de trabalho, familiares e de amigos e, quando houver, manter a
distância de, no mínimo, 1,5 m; 
ter maiores cuidados com a higiene e proteção pessoal; 
usar álcool em gel nas mãos sempre que tocar superfícies; 
usar obrigatório máscaras em ambientes públicos, fechados ou abertos; 
evitar o manuseio de dinheiro; 
acompanhar diariamente a sua temperatura e de seus familiares;
dar atenção a manifestação de sintomas COVID-19 e comunicar as autoridades sanitárias sobre
manifestações COVID-19 ; 
identificar os postos do SUS em sua região e manter-se informado sobre o desenvolvimento da doença
próximo de sua localidade; 
se manter voluntariamente em quarentena caso tenha contato com casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19, comunicando o ocorrido à saúde pública;
ficar em casa sempre que puder.
Se respeitadas as orientações de conduta e a não aglomeração, a participação em esportes e atividades
recreativas é permitida.
Integrantes dos grupos de risco são orientados quanto à adoção de cuidados adicionais ao saírem de
casa. 
Incentivar o tele trabalho e a educação remota e à distância.
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As pessoas devem evitar deslocamentos desnecessários.
Transporte coletivo em funcionamento com higienização reforçada, disponibilização de álcool gel, uso
obrigatório de máscaras, pagamento somente em cartão, testagem de motoristas e cobradores com
acompanhamento diário da temperatura.
Pessoas que estiverem em isolamento, que apresentarem sintomas gripais ou que se enquadrarem nas
definições de caso suspeito, provável ou confirmado, estão proibidas de utilizar o transporte público.
Se o Índice GUTAI estiver próximo do nível 2, suspender a atividade de transporte coletivo, mantendo-se
somente linhas para atendimento dos serviços e atividades essenciais.

MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE COLETIVO

Indispensável a observância das orientações básicas de condutas cidadãs pelas pessoas e organizadores,
principalmente quanto ao distanciamento físico, uso de máscara, higiene das mãos e superfícies de contato
e circulação de ar natural.
Permissão de reuniões com a presença de 30% da capacidade do local, incluindo em casamentos e
funerais.
Obrigatório o registro, pelos organizadores de eventos, de todos os participantes, clientes, colaboradores e
prestadores de serviço, a fim de garantir a realização de eventual rastreamento de contatos.
Não é permitida a participação de pessoas sintomáticas, casos suspeitos ou confirmados ou submetidas a
isolamento.
Incentivar e dar preferência às reuniões virtuais.

REUNIÕES PRESENCIAIS



P L A N E J A M E N T O
E  C O N T R O L E

Í N D I C E  1

M A T R I Z  G U T A I

Espaços públicos de uso coletivo abertos, desde que respeitadas as orientações de
conduta e as condições previstas para as reuniões presenciais de pessoas.

ESPAÇOS PÚBLICOS DE USO COLETIVO

Neste nível da GUTAI pode-se manter o funcionamento do setor de educação, desde que obedecidas
TODAS as orientações básicas de conduta cidadã e o funcionamento responsável, com orientações de
distanciamento e higiene de alunos e professores em sala de aula e refeitórios, uso obrigatório de máscara
e disponibilização de álcool em gel. 
Recomenda-se 50% da capacidade nas áreas que impõem o contato e testagem dos funcionários com
acompanhamento diário da temperatura.
Os estudantes não devem frequentar a instituição de ensino se apresentarem, ou algum dos familiares na
residência apresentem, sintomas gripais ou relacionados à COVID-19. 
Determinação da educação à distância para os estudantes em isolamento, que apresentem sintomas ou
algum dos familiares na residência apresentem sintomas COVID-19, ou integram grupos de risco.
Mesmo neste nível inicial da pandemia no território, caso o índice já tenha ultrapassado o nível 1 do índice
GUTAI, recomenda-se a suspensão das atividades presenciais, impondo a educação não presencial (à
distância, digital ou remota), por serem os ambientes de ensino os mais sensíveis à transmissão
exponencial do vírus.
Suspensão imediata das atividades das turmas que contarem com casos suspeitos ou confirmados, para
evitar o contágio e permitir o rastreamento de contatos por, no mínimo, 14 dias do início dos sintomas.

SETOR DE EDUCAÇÃO

LOCAIS DE TRABALHO
Locais de trabalho em funcionamento com medidas de segurança, cumprindo e incentivando o
cumprimento de todas as orientações básicas de conduta cidadã, principalmente as regras de
distanciamento social, higiene e cuidados pessoais e coletivos.
Encorajamento para adoção do tele trabalho e orientação para estabelecer este modelo para os
funcionários do grupo de risco ou que cuidem de familiares do grupo de risco.
Pessoas do grupo de risco devem trabalhar remotamente ou serem afastadas do local de trabalho sem
prejuízo de remuneração.
Incentivo aos modelos digitais de prestação de serviços e comércio. Para as atividades que
costumeiramente envolvam proximidade física entre trabalhadores e clientes, deve-se optar, sempre que
possível, por modalidades de atendimento com menor contato/proximidade, como pedidos
online/telefônicos, delivery e drive-thru.



ATENÇÃO E AÇÃO

 Os resultados da situação exigem

Atenção e Ação Rápida para conter os

indicadores que estão neste nível por

mais de duas semanas.

É hora de dar atenção focada e agir

sobre a situação que já deve ser

considerada grave e resolvida a

curtíssimo prazo. É importante reverter

a situação que está apresentando

piora na GUTAI. 

Assuma que somente as ações de

governo não estão surtindo os efeitos

desejados de contenção do ritmo de

aceleração da contaminação e o peso

no sistema de saúde começa a ser

sentido. É preciso convocar a

população para participar ativamente

do isolamento social. 

São necessário ações rápidas para a

implantação ou revisão do

planejamento, pois o resultado não

está bom. 

Aplique as boas práticas de

governança pública, mantendo as

regras do nível 1, somando as novas

ações de restrição e suspensão de

atividades para conter a piora da

situação.

Tome as decisões relativas ao

isolamento social involuntário vertical

ou intermitente e monitore amiúde os

critérios GUTAI para desenhar os

passos a curto prazo.

Diminua os intervalos entre as reuniões

da Rede para consolidar a colaboração

intermunicipal  de ações integradas

para o controle e monitoramento da

circulação entre os territórios. 

INDICADORES

GOVERNANÇA (3)
RECOMENDAÇÕES

 A doença já se manifestou de forma agressiva no território.

Os números de contaminação já apresentam sério risco de entrar em crescimento

acelerado ou exponencial. 

Há risco real e aumentado de a doença não estar sendo controlada e contida.

Uma ou mais das seguintes hipóteses devem ser consideradas:

Aumento acelerado de números de atendimentos e/ou internações com sintomas

COVID-19.

Gestão dos leitos UTI e clínicos pede atenção, pois a ocupação está acima de 35%.

Transmissão comunitária em aceleração com múltiplos grupos de transmissão local.

Aumento acelerado de casos suspeitos no território.

No entorno do território, há manutenção ou crescimento de casos suspeitos .

Taxa de letalidade em crescimento.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CONTEXTO EPIDEMIOLÓGIC0

Í N D I C E  GUTA I  3

Taxa de ocupação Leitos UTI SUS COVID-19 (entre 35% e 80%)
Estimativa de saturação de Leitos Clínicos COVID-19 (entre 35% e
80%)
Índice de crescimento de novos casos confirmados  (entre 1 e 2) 
Índice de abrangência territorial da contaminação (entre  20K e 80K)
Taxa de letalidade (entre 2% e 6%)

-

MATRIZ GUTAI | ENGIN | EGC | UFSC

Alcançar o nível 1 do GUTAI com a implementação de ações de urgência e emergência

no combate à pandemia,

Fortalecimento da comunicação social de orientações de conduta para a formação de

cidadãos conscientes e organizações públicas e privadas responsáveis para a

mobilização ao combate à pandemia no território.

Suspensão e restrições adicionais em diversas atividades para o enfrentamento de um

alto risco de transmissão no território.

Decreto de isolamento social vertical mais rígido e, dependendo da (não) colaboração

dos cidadãos e dos (altos) índices GUTAI, decretar ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORÁRIO/

INTERMITENTE.

RESULTADOS ESPERADOS



A T E N Ç Ã O  E
A Ç Ã O

Í N D I C E  3

M A T R I Z  G U T A I

Somada às medidas recomendadas no nível anterior, deve-se iniciar o decreto de restrições para o
cumprimento do distanciamento social. 
Quanto aos setores essenciais - segurança e saúde - logo no primeiro movimento da COVID-19 no
território, deve-se impor restrições para abertura e funcionamento, de maneira a mantê-los em bom
funcionamento durante toda a crise. 
Para as organizações e funcionários de setores essenciais, recomenda-se de 30 a 50% da capacidade nas
áreas que impõem o contato e, além das recomendações do Nível 1 do índice GUTAI anteriormente
descritas, deve-se exigir a testagem dos funcionários, com acompanhamento diário da temperatura. 
Monitoramento e controle da obediência às regras.
Mapeamento das áreas mais críticas e intensificação de orientação de condutas.

MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA

SERVIÇOS DE SAÚDE
Somada às recomendações do nível 1 do índice GUTAI anteriormente descritas, a gestão do sistema de
saúde e a rede hospitalar devem buscar otimizar as providências para a vigilância em saúde e,
especificamente, o atendimento de pessoas acometidas pela COVID-19.
Atendimentos de rotina e eletivos suspensos ou limitados a 50% da capacidade diária, a fim de possibilitar
a ampliação do intervalo entre atendimentos e, consequentemente, reduzir a circulação e permanência de
pessoas nos serviços.
Preparação das unidades básicas de saúde exclusivas para atendimento de sintomáticos – Sentinela.
Serviços básicos de saúde (incluindo saúde bucal) permanecem abertos, respeitando todas as orientações
de conduta e cuidados com os funcionários, pacientes e fornecedores, devendo inclusive, realizar
atendimentos remotos sempre que possível.
Farmácias permanecem abertas, respeitando as orientações básicas de conduta cidadã, principalmente as
regras de distanciamento social e higienização.
Controle do cumprimento das orientações de conduta e regras de abertura dos estabelecimentos de
serviços de saúde.



A T E N Ç Ã O  E
A Ç Ã O

Í N D I C E  3

M A T R I Z  G U T A I

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS
Somadas às recomendações anteriores são determinados, em prol da saúde pública, a suspensão de
atividades coletivas e o isolamento social periódico. 
As orientações do nível anterior tornam-se obrigações para a população assumir a colaboração ativa
para o controle da pandemia no território. 
Todos os cidadãos devem: 
Não participar de manifestações e aglomerações; 
Não participar de reuniões presenciais e encontros de trabalho, familiares e de amigos; 
Ter cuidados constantes de higiene e proteção pessoal; 
Usar álcool em gel sempre que tocar superfícies; 
Usar obrigatoriamente máscaras em ambientes públicos, fechados ou abertos; 
Não manusear dinheiro;  
Acompanhar diariamente sua temperatura e de seus familiares em situação de risco; 
Dar atenção a manifestação de sintomas COVID-19; 
Identificar os postos do SUS em sua região e manter-se informado sobre o desenvolvimento da doença
próximo de sua localidade;
Respeitar o isolamento social e, caso tenha contato com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19,
comunicar a saúde pública; 
Permanecer em casa, excetuado o deslocamento para abastecimento de itens essenciais, assistência à
saúde e acesso aos demais serviços em funcionamento.
São desaconselháveis as participações em qualquer evento, bem como em atividades esportivas e
recreativas e que configurem aglomerações, reuniões e comemorações presenciais.
É incentivado o cuidado especial com os familiares e amigos integrantes dos grupos de risco. 
Devem ser afastados do trabalho presencial, realizando, sempre quando possível, o tele trabalho.
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Deslocamento restrito ao abastecimento de itens essenciais, assistência à saúde e acesso aos demais
serviços em funcionamento.
Transporte coletivo em funcionamento com lotação limitada, restrições de grupos de risco, higienização
reforçada, disponibilização de álcool gel, uso obrigatório de máscaras, pagamento somente em cartão,
testagem de motoristas e cobradores com acompanhamento diário da temperatura. 
Deslocamento restrito ao funcionamento dos serviços e atividades essenciais, respeitando-se as regras
do nível 1 do Índice GUTAI.

MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE COLETIVO

Mantém-se as orientações de conduta anteriores, somando restrições em período de isolamento social.
Mesmo durante os períodos de abertura do isolamento social intermitente, ficam proibidas as reuniões,
confraternizações e comemorações presenciais.
Durante os períodos de abertura do isolamento social intermitente, a permanência em locais de
trabalho, transporte coletivo, serviços de educação e supermercados não é considerada reunião
presencial de pessoas.
A permanência em locais de trabalho, serviços de educação e supermercados, quando liberados em
período de abertura, deverão respeitar as orientações básicas de conduta cidadã, somando a higiene
com o local, de 30% a 50% da capacidade nas áreas que impõem o contato e, além das orientações de
conduta anteriormente descritas, deve-se exigir a testagem dos funcionários com acompanhamento
diário da temperatura.

REUNIÕES PRESENCIAIS



A T E N Ç Ã O  E
A Ç Ã O

Í N D I C E  3

M A T R I Z  G U T A I

Espaços públicos de uso coletivo fechados ao público, excetuando-se parques, praças e demais espaços
abertos. 
Para ingresso e permanência nos espaços públicos de uso coletivo, devem ser observadas todas as
orientações básicas de conduta cidadã somadas as orientações deste nível 3 do Índice GUTAI,
principalmente com medidas de distanciamento físico, cuidado com a higiene pessoal e do espaço, e uso
correto de máscaras.

ESPAÇOS PÚBLICOS DE USO COLETIVO

Todos os serviços de educação fechados para atividades presenciais. 
Ensino mantido por meio da educação não presencial (à distância, digital ou remota).
Atividades administrativas presenciais poderão ser mantidas de respeitadas às orientações de conduta
cidadã, porém preferencialmente com serviços prestados remotamente.
Quando necessária a presença no local de trabalho, deve ser exigido o respeito ás orientações de
conduta cidadã e as regras de distanciamento e higienização (preferencialmente com horário marcado).
Afastamento de funcionários com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 por, no mínimo, 14 dias
do início dos sintomas para evitar o contágio e permitir o rastreamento de contatos.
Monitoramento e controle de funcionários e alunos com familiares com suspeita ou confirmado de
COVID-19.

SETOR DE EDUCAÇÃO

LOCAIS DE TRABALHO
A abertura e fechamento dos locais de trabalho serão determinadas por decreto de isolamento
intermitente.
Em períodos de fechamento, os locais de trabalho permanecerão abertos apenas nas hipóteses de
impossibilidade de trabalho remoto e quando forem destinados a prestar ou manter em funcionamento
serviços essenciais.
É instituído o tele trabalho nas instituições públicas, sem prejuízo da prestação dos serviços.
O encorajamento do trabalho remoto é intensificado, com colaboração da sociedade e de entidades
empresariais.
Supermercados, estabelecimentos que comercializem gêneros alimentícios e postos de gasolina
funcionam com as devidas medidas de distanciamento, higienização, uso de máscaras, medição de febre
diária dos funcionários e dos clientes na entrada do estabelecimento.
Adoção, em todos os locais de trabalho, das medidas de segurança e orientação de conduta previstas.
Possibilidade de flexibilização dos horários de trabalho para redução de circulação em horários de pico.



DECISÃO E COMANDO
A pandemia ficou fora do controle no

território.  É a hora de tomar decisões

e fazer cumpri-las, pois os números

estão neste nível a duas semanas.

A situação deve ser considerada

gravíssima. Surtos generalizados

devem ser imediatamente contidos.

Variados critérios GUTAI apresentam

resultados críticos para a governança

da pandemia. Realizar ações de

melhoria de todos os indicadores

relacionados aos 5 critérios GUTAI. 

É a hora de, somada às providências

anteriores, dar providências para

realizar, com urgência, um

diagnóstico mais preciso dos

processos de assistência em saúde e

tomar decisão para implementar

melhorias de emergência e urgência,

desde a gestão do sistema de saúde,

o atendimento básico, a estrutura

hospitalar, de cemitérios e de

crematórios.

Este nível exige todas as boas práticas

de governança, tanto para assumir as

consequências das decisões quanto

da falta delas.

Tome as decisões relativas ao

isolamento social involuntário radical,

tanto para decretá-lo, quanto para

definir a sua regressão. 

Importante levar em consideração

que, mesmo depois que o território

saia deste nível crítico, não descanse.

As novas pesquisas apontam para

45% dos recuperados continuarão

precisando dos serviços de

assistência em saúde, o que obriga

uma governança atenta e

responsável em saúde.

Taxa de ocupação Leitos UTI SUS COVID -19 (maior que 80%)

Estimativa de saturação de Leitos Clínicos COVID-19 (maior que 80%)

Índice de crescimento de novos casos confirmados (maior que 2) 

Índice de abrangência territorial da contaminação (maior que 80k) 

Taxa de letalidade (maior que 6%)

INDICADORES EPIDEMIOL[OGICOS>

 GOVERNANÇA (5)
RECOMENDAÇÕES

CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO

Í N D I C E  GUTA I  5
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RESULTADOS ESPERADOS

A doença já está no território e apresenta quantitativos que apontam para um

crescimento exponencial da contaminação. 

É prioritário compreender que o território passa a ser um centro de transmissão de

COVID-19 para o entorno. A vigilância em saúde deve dar as orientações de

monitoramento e controle das fronteiras e, quando possível, sugerir seu fechamento.

Uma ou mais das seguintes  hipóteses devem ser consideradas:

Aumento descontrolado de atendimentos e/ou internações com sintomas de COVID-19.

Faltam leitos UTI e clínicos para atendimento aos casos de COVID-19;

Transmissão comunitária está em movimento exponencial;

Falta de controle sobre os casos suspeitos no território;

Não estão sendo aplicados testes nem em 50% dos casos suspeitos e em grupos de riscos;

Alto risco pelo GUTAI dos territórios do entorno;

Taxa de letalidade altíssima.

1.
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7.

Somados aos resultados anteriores, espera-se estabelecer o limite do avanço da doença

no território ao promover o bem comum acima do bem individual.

Implantar restrições para proibir e controlar a movimentação de pessoas, de maneira a

conter, em curtíssimo prazo, a transmissão comunitária.

Decreto de BLOQUEIO SANITÁRIO do território (lockdown), com aplicação de penalidades

para o não cumprimento das determinações.



D E C I S Ã O  E
C O M A N D O

Í N D I C E  5

M A T R I Z  G U T A I

Somada às medidas recomendadas anteriormente, avançar para decisões mais restritivas de isolamento,
mantendo-se somente serviços públicos essenciais e, mesmo assim, sob total vigilância e controle do
Estado.
Aumenta-se a regularidade do controle e monitoramento sobre a circulação das pessoas infectadas ou sob
suspeita/investigação pelos serviços de saúde.
Importante o fortalecimento do manejo da saúde física e mental dos profissionais de saúde e da população
diretamente atingida.

MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA

SERVIÇOS DE SAÚDE
Somadas às providências e recomendações restritivas descritas anteriormente, é o momento de decidir e
fazer cumprir as decisões de melhorias do sistema de saúde para ser possível reverter o contexto
pandêmico.
Unidades básicas de saúde exclusivas para atendimento de sintomáticos - Sentinela.
Atendimento presencial apenas para situações agudas ou de urgência e emergência. 
Atendimentos de rotina suspensos.
Atendimentos eletivos suspensos.
Farmácias permanecem abertas, respeitando as orientações de conduta cidadã, principalmente as regras
de distanciamento, higienização e monitoramento da saúde dos trabalhadores.
Criação de canal de comunicação de casos graves e óbitos em casa.
Controle do cumprimento das regras de abertura dos estabelecimentos de serviços de saúde, passível de
multas pelo descumprimento.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS
Somadas às recomendações anteriores de restrição de atividades, fica proibida a circulação de pessoas
nas ruas, devendo permanecer em casa, excetuado o deslocamento estritamente necessário para acessar,
prestar ou manter em funcionamento serviços e atividades essenciais.
As pessoas passam a ser monitoradas e chamadas à responsabilidade para o controle da contaminação.

Deslocamento restrito ao estritamente necessário para acessar, prestar ou manter em funcionamento
serviços e atividades essenciais, respeitando-se as recomendações de conduta cidadã e as orientações dos
níveis anteriores.
Cumprimento das restrições de atividades serão monitoradas e controladas, sendo aplicado multa pela
não obediência.
Transporte com funcionamento mínimo, restrito ao atendimento de trabalhadores de serviços e atividades
essenciais.

MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE COLETIVO



D E C I S Ã O  E
C O M A N D O

Í N D I C E  5

M A T R I Z  G U T A I

Proibição das reuniões, confraternizações e comemorações presenciais, por qualquer
motivação ou qualquer outro tipo, que possam ser consideradas aglomerações.
Cumprimento das restrições de atividades serão monitoradas e controladas, sendo aplicado
multa pela não obediência.

REUNIÕES PRESENCIAIS

Espaços públicos de uso coletivo fechados ao público, excetuando-se parques, praças e
demais espaços abertos, nos quais é permitida somente a circulação, não a permanência,
enquanto a população respeitar o bloqueio sanitário. 
Brinquedos, aparelhos de exercícios, e outros pontos de contato coletivo não poderão ser
utilizados, devendo estar fechados ou bloqueados. 
Proibida a permanência em parques, praças e demais espaços abertos.
Para ingresso e circulação nestes espaços abertos, devem ser observadas as medidas de
cuidados com a higiene pessoal e do local, distanciamento físico e uso obrigatório de
máscaras.

ESPAÇOS PÚBLICOS DE USO COLETIVO

LOCAIS DE TRABALHO
As pessoas devem trabalhar obrigatoriamente em casa, excetuadas as atividades essenciais nas
quais a própria natureza do serviço prestado ou da função exercida impossibilitem o trabalho
remoto.
Locais de trabalho abertos apenas quando forem destinados a prestar ou manter em
funcionamento serviços essenciais.
Supermercados, estabelecimentos que comercializem gêneros alimentícios e postos de gasolina
são mantidos em funcionamento, devendo observar as restrições e medidas específicas
impostas pelas autoridades sanitárias.
Adoção, em todos os locais de trabalho, das medidas de segurança previstas.
Controle do cumprimento das regras de abertura dos estabelecimentos passível de multas pelo
descumprimento.

Serviços de educação fechados. 
Atividades administrativas presenciais suspensas.
Ensino mantido por meio da educação não presencial (à distância, digital ou remota).

SETOR DE EDUCAÇÃO



GUTAI

SISTEMAS INTELIGENTES SÃO
DEPENDENTES DE TELAS QUE

DEÊM FÁCIL ACESSO À DADOS E
INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS E,  A
COMPREENSÃO CORRETA DOS

CONHECIMENTOS CRIADOS

PROPOSTA DE TELAS GUTAI



 
Mais do que uma proposta de telas, esta é uma proposta de apresentação dos
resultados para fácil acesso dos municípios aos resultados da análise multicriterial
realizada. O objetivo é clareza e facilidade de uso pelos governantes envolvidos. 

Por não se tratar de uma plataforma exclusivamente de transparência de dados mas
sim, uma plataforma para apoio à governança e gestão estratégica de dados e
informações, a proposta da plataforma GUTAI é acesso web, podendo ser restrito a
usuários cadastrados. Para isso, pode ser necessária a autorização, regras de perfil e
assinatura de termo de sigilo de acesso aos dados.  

Pensando na segurança da informação dos dados, a proposta sugere que o cadastro de
usuários da plataforma GUTAI tenha integração com o cadastro de usuário já utilizado
nos sistemas bases da organização, ou até mesmo, ter controle maior de acesso com
os mesmos dados cadastrais. Por meio da integração de cadastro de usuário na
plataforma GUTAI, o usuário vai informar seu e-mail e senha (mesma que utiliza nos
sistemas bases) e, na sequência, clicar no botão [ENTRAR] para ter acesso a plataforma
GUTAI.

PROPOSTA DE TELAS GUTAI

Figura 5 – Proposta da tela de login da Plataforma GUTAI

Fonte: elaborada pelas autoras



A página principal da plataforma apresenta em tempo real os resultados dos índices da
análise multicriterial da Matriz GUTAI pela dimensão Municípios. 

Além disso, com cliques em cada critério, aparecerá uma tela com os resultados
daquele critério para os Municípios da mesma região para que seja possível a análise
cruzada e a negociação entre eles. Ainda, deve ser possível visualizar os dados por uma
data especifica (campo disponível no canto superior direito da tela). 

Ao lado esquerdo da tela a plataforma GUTAI oferece o menu de acesso rápido para a
apresentação dos dados de Critérios GUTAI, Índice GUTAI, Prioridade, Simulador,
Relatórios, Dicas e Alertas bem como também o manual de apoio ao usuário. O sistema
de priorização e simulador de decisões estão planejados, mas ainda em
desenvolvimento.

Figura 6 – Proposta de tela da visualização dos Critérios GUTAI

Fonte: elaborada pelas autoras

Ao clicar no menu CRITÉRIOS GUTAI, a plataforma expande um submenu que traz
individualmente os dados dos cinco critérios da GUTAI: Gravidade, Urgência, Tendência,
Abrangência e Impacto.

PROPOSTA DE TELAS



A Gravidade apresenta o percentual dos dados de Leitos UTI SUS COVID-19 Ocupados,
Leitos UTI SUS COVID-19 Disponíveis e a Recomendação avaliada de acordo com o
cálculo dos dados de Gravidade.
É possível acompanhar o índice de gravidade de ocupação de leitos de UTI SUS
classificados em Hospitais, Leitos Disponíveis e Leitos Ativos por Município. A proposta
sugere que, ao clicar no quadro Recomendação, o usuário conseguirá visualizar com
mais detalhes o texto de recomendação, tornando-o um instrumento de apoio para
discussões, negociações e a tomada de decisão do governante.

Figura 7 - Proposta de tela do critério Gravidade

Figura 8 - Proposta de tela do critério Gravidade-Recomendações

Fonte: elaborada pelas autoras

PROPOSTA DE TELAS

Fonte: elaborada pelas autoras



Quando o usuário visualizar os dados do critério Urgência disponível no submenu
Critérios GUTAI, na proposta da apresentação dos dados será possível acompanhar o
percentual do Índice de Urgência e o percentual de Estimativa de Ocupação de leitos
Clínicos COVID-19 por município e, caso dê mais um clique, visualizar os outros
municípios da região. Além disso, o sistema deverá calcular e apresentar o nível do
índice URGÊNCIA alcançado pelo território e a respectiva Recomendação, ou seja,
adequada aos valores apresentados. 

Para apoiar o governante numa visão mais estratégica da evolução dos dados no
critério Urgência, existe a opção de acompanhar graficamente o índice de urgência de
leitos clínicos COVID-19 para os elementos hospitais, leitos disponíveis e leitos ativos
por território.

Fonte: elaborada pelas autoras

Figura 9 - Proposta de tela do critério Urgência

PROPOSTA DE TELAS



Para a proposta de visualização dos dados do critério Tendência é possível
acompanhar o Índice de Tendência e o número de casos confirmados no território,
com a opção de visualizar todos os município da sua região. 

Além disso, o sistema deverá calcular e apresentar o status da Recomendação
adequada, de acordo com os valores apresentados para o critério Tendência.

O índice de tendência de crescimento de confirmados, representado em formato
gráfico, tem o intuito de auxiliar os governantes em uma visualização mais dinâmica e
em disposições mais  ágeis de compreensão.

Fonte: elaborada pelas autoras

Figura 10 - Proposta de tela do critério Tendência

PROPOSTA DE TELAS



Fonte: elaborada pelas autoras

Figura 11 - Proposta de tela do critério Abrangência

PROPOSTA DE TELAS

Para o critério Abrangência a proposta de apresentação na tela é registrar o índice de
Tendência e a quantidade de Casos Ativos, com opção de visualização por município e
por todos os municípios da mesma região. Ele apresenta também o status de
Recomendação deste critério, baseado no cálculo matemático dos valores
apresentados e a ponderação para a escala GUTAI.

Com isso, é possível acompanhar o índice de abrangência territorial da contaminação,
destacando os dados no mapa do município em análise.



A proposta de apresentação dos dados para o critério Impacto é composto pelo
percentual de Índice de Impacto e Quantidade de Óbitos. Destes também é possível
acompanhar por município e sua região. O critério Impacto, assim como os demais
critérios, apresentará a descrição do seu status de Recomendação conforme os dados
calculados.

Desta forma, com os elementos utilizados para o cálculo do Impacto é possível
acompanhar de forma mais dinâmica e estratégica o índice de Impacto da taxa de
letalidade, com a opção por macrorregião.

Fonte: elaborada pelas autoras

Figura 12 - Proposta de tela do critério Impacto

PROPOSTA DE TELAS



Além do acompanhamento dos dados estratégicos geral e individual dos critérios
GUTAI, tem-se também a tela com a proposta dos Índices GUTAI, na qual apresentam
o submenu com as opções de Quarentena como sendo a recomendação de
Planejamento e Controle; Distanciamento com a classificação de recomendação de
Atenção e Ação; e Isolamento com a recomendação de Decisão e Comando. Na
visualização geral do índice GUTAI será possível filtrar por dimensão de análise e por
uma data específica.

Como as recomendações são acumulativas, faz-se importante a liberdade do usuário
em acessar e ler as recomendações dos outros níveis, mesmo que seu território não
esteja classificado naquele nível

Figura 13 - Proposta de tela do ÍNDICE GUTAI

Fonte: elaborada pelas autoras

PROPOSTA DE TELAS

 Como as Recomendações para o índice GUTAI apontam que  as ações de transição
dependem do monitoramento do nível do território  no período de 15 dias, faz-se
indispensável uma tela que apoie a visualização da  linha do tempo do índice GUTAI,
com um alarme quando a "data limite" para a implantação das ações de transição
seja aplicada.

UM DETALHE  IMPORTANTE



Ao selecionar o Índice GUTAI Quarentena, a proposta da tela é filtrar pela dimensão de
análise, a data e apresentar os dados do Índice GUTAI, o status da recomendação e os
detalhes descritos com orientações para o apoio a tomada de decisão do governante.

Figura 14 - Proposta de tela do Índice GUTAI-Quarentena

Fonte: elaborada pelas autoras

Assim como no Índice GUTAI Quarentena, a proposta para a tela de Distanciamento é
composta pelos mesmos elementos: filtro pela dimensão de análise e inserção de uma
data; apresentação dos dados do Índice GUTAI; status da recomendação; e os detalhes
descritos com orientações para o apoio à tomada de decisão do governante.

PROPOSTA DE TELAS

Além do acompanhamento dos dados estratégicos geral e individual dos critérios
GUTAI, tem-se também a tela com a proposta dos Índices GUTAI, que apresentam o
submenu com as opções de Quarentena como sendo a recomendação de
Planejamento e Controle; Distanciamento com a classificação de recomendação de
Atenção e Ação e; Isolamento com a recomendação de Decisão e Comando. 

Na visualização geral do índice GUTAI deverá ser possível filtrar por dimensão de análise
e por uma data especifica.



Os mesmos elementos de apoio utilizados para o Índice GUTAI Quarentena e
Distanciamento, são usados para o Isolamento Social. Lembrando que as
recomendações variam de acordo com os dados apresentados e calculados pelo valor
do Índice GUTAI. Desta forma, o Índice GUTAI torna-se um instrumento de grande valor
para apoio de descrições estratégicas aos governantes.

Figura 16 - Proposta de tela do Índice GUTAI-Isolamento

Fonte: elaborada pelas autoras

PROPOSTA DE TELAS

Vale destacar que deverá ser possível acessar as Recomendações sempre que um
ícone R for acessado na tela de resultados por critério e na tela de resultados do
Índice GUTAI. Também as recomendações devem ser acessadas diretamente pelo
menu.

Fonte: elaborada pelas autoras

Figura 15 - Proposta de tela do Índice GUTAI-Distanciamento



Figura 17 - Proposta de tela de Prioridade

Fonte: elaborada pelas autoras

A proposta de telas para o desenvolvimento de um sistema apresenta também a
Prioridade pela dimensão de análise por municípios, expondo a prioridade por
classificação de território. 

Como elementos deve-se utilizar com base nos dados e uma listagem dinâmica dos
territórios a receberam prioritariamente a atenção do governante. Os territórios
poderão ser bairros, municípios, regiões ou macrorregiões de saúde. 

Para a priorização entre territórios, deve-se fazer um cálculo simples de
multiplicação entre os índices alcançados nos critérios Gravidade, Urgência,
Tendência, Abrangência e Impacto e classificar do maior para o menor valor
alcançado. Com isso, tem-se a listagem da GUTAI para priorização da atenção da
governança.

PROPOSTA DE TELAS

O menu SIMULADOR é uma proposta para além do sistema de Recomendação da
Matriz GUTAI. Caso o Território esteja no nível 3 ou 5 do índice GUTAI e lhe seja
recomendada a aplicação de suspensão de atividades, será preciso definir quais
atividades serão suspensas, de maneira a diminuir realmente a circulação e
aglomerações de pessoas.  

Nele é possível visualizar os dados pela dimensão de análise e uma data. Como
resultado tem-se o número de CNAE, a quantidade de empregos formais
correspondentes e a estimativa de pessoas que serão postas em isolamento.



Figura 18 - Proposta de tela de Simulador

Fonte: elaborada pelas autoras

Além da proposta das telas dos menus CRITÉRIOS GUTAI, ÍNDICE GUTAI, PRIORIDADE e
SIMULADOR, sugere-se também a inserção dos menus considerados básicos em um
sistema de apoio à decisão: RELATÓRIOS, DICAS E ALERTAS e MANUAL.

Como sugestão da proposta o menu RELATÓRIOS o governante poderá imprimir
relatórios relacionados aos resultados da análise da Matriz GUTAI, definindo quais os
dados de visualização são importantes. 

No menu DICAS E ALERTAS poderão ser apresentadas as orientações a serem
repassadas para as áreas, secretarias, conselhos, instituições, setores parceiros e,
inclusive, jornalistas e para a população. Essas informações podem ser inseridas pelo
próprio usuário, no qual os dados ficam registrados, gerando histórico para
acompanhamento de lições aprendidas em cada ação específica. 

No menu MANUAL sugere-se disponibilizar o manual do usuário para apoio à utilização
da plataforma GUTAI.

PROPOSTA DE TELAS
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