


 
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.
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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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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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Inteligência de Dados, Governança Multinível e Vigilância em Saúde.
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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





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



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



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



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



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





MUNICÍPIOS 
NO ÍNDICE 1



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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

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.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.



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.
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

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.
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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.

2.

3.

4.

5.

6.

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.
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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).
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