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MENSAGEM	DO	GOVERNADOR	
 

Em	março	desse	ano,	assim	que	a	Covid-19	chegou	ao	Acre	depois	de	varrer	toda	a	Ásia,	
Europa	e	já	ameaçando	assustadoramente	nosso	país,	o	Governo	do	Estado	se	deparou	com	a	
necessidade	de	mobilizar	todos	os	esforços	para	proteger	os	seus	cidadãos	e	reprogramar	todo	
o	seu	planejamento.		

Enquanto	o	mundo	procura	compreender	o	efeito	da	pandemia	para	a	saúde	pública	e	suas	
implicações	 no	modo	 de	 vida	 contemporâneo,	 tivemos	 que	 nos	 concentrar	 nas	medidas	 de	
barreira	 e	 prevenção	 de	 contágio,	 no	 reforço	 da	 rede	 de	 atendimento	 de	 média	 e	 alta	
complexidade	 e	 na	 busca	 incessante	 de	 recursos,	 equipamentos	 e	 medicamentos	 além	 da	
ampliação	do	quadro	de	profissionais	na	 linha	de	frente	do	combate	a	Covid-19.	 	O	governo	
buscou	liderar	o	processo	através	da	atuação	que	não	apenas	dos	infectados	pelo	vírus	como	
também	das	famílias	em	situação	de	vulnerabilidade	econômica	e	social.		

Escolhemos	 defender	 a	 vida.	 O	 Decreto	 nº.	 5.830/2020	 que	 estabeleceu	 a	 situação	 de	
calamidade	pública	no	âmbito	do	Estado	do	Acre	em	decorrência	da	pandemia	foi	necessário	
para	que	pudéssemos	encarar	a	situação	com	toda	a	urgência	de	ações	que	ela	exigia.		

Nesse	 sentido,	 o	 Pacto	 Acre	 Sem	 Covid	mais	 do	 que	 uma	 estratégia	 de	 gestão	 de	 crise	
baseada	 em	 critérios	 técnico-científicos	 é	 o	 resultado	 da	 união	 e	 do	 exercício	 de	 cidadania	
plena,	compartilhando	com	a	sociedade	e	todos	seus	indivíduos	a	responsabilidade	e	o	controle	
de	uma	situação	que	diz	respeito	a	todos	nós.		

O	 Pacto	 Acre	 Sem	 Covid,	 portanto,	 deve	 ser	 entendido	 como	 um	 esforço	 na	 busca	 do	
equilíbrio	 entre	 a	 saúde	 da	 população	 e	 a	 retomada	 da	 economia.	 Nesse	 sentido,	 o	
estabelecimento	de	critérios	objetivos	para	a	flexibilização	gradual,	responsável	e	consciente	
dos	 setores	 econômicos	 sinaliza	 a	 confiança	 na	 atuação	 da	 sociedade	 em	 respeito	 aos	
protocolos	estipulados.		

O	Acre	tem	sido	um	dos	poucos	estados	do	Brasil	que	tem	demonstrado	o	controle	e	redução	
do	número	de	óbitos	por	Covid-19	e	esse	resultado	representa	que	o	bem	coletivo	deve	sempre	
prevalecer	sobre	os	interesses	individuais.		

Esse	relatório	técnico	tem	o	objetivo	de	servir	como	referência	para	a	tomada	de	decisão	
visando	migrar	de	bandeira	até	a	definitiva	finalização	dos	casos	de	óbitos	por	Covid-19	em	
nosso	estado.		

Meus	agradecimentos,	em	nome	do	governo	e	de	todos	os	cidadãos	do	Acre,	aos	quais	eu	
represento	pela	implementação	do	Pacto	Acre	Sem	Covid.		

	

Gladson	de	Lima	Cameli	
Governador	do	Estado	do	Acre.		
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1. APRESENTAÇÃO	
	

O	Comitê	de	Acompanhamento	Especial	da	Covid-19	e	a	equipe	técnica	do	Grupo	de	Apoio	

ao	“Pacto	Acre	Sem	Covid”	apresentam	à	sociedade	e	demais	interessados	a	classificação	em	

Níveis	de	Risco	das	Regionais	de	Saúde	do	Estado,	por	meio	do	Relatório	Técnico	do	Pacto	Acre	

Sem	Covid,	conforme	o	decreto	nº	6.206,	de	22	de	junho	de	2020.	

O	 Relatório	 ora	 apresentado	 é	 resultado	 do	 processo	 analítico	 dos	 indicadores	 que	

conformam	as	diretrizes	estruturantes	do	“Pacto	Acre	Sem	Covid”,	cuja	finalidade	é	estabelecer	

critérios	objetivos,	parametrizados	por	 fundamentos	técnico-científicos,	para	a	 flexibilização	

gradual	e	responsável	das	atividades	econômicas	no	Estado	do	Acre,	conforme	níveis	de	risco	

que	influenciam	e/ou	determinam	a	expansão,	controle	e	redução	das	infecções	causadas	pela		

Covid-19.	

A	situação	de	calamidade	pública,	em	razão	da	pandemia,	exigiu	do	governo	do	Estado	a	

adoção	de	mecanismo	de	gestão	para	atuar	com	eficácia	nessa	situação	de	crise,	que	já	perdura	

por	mais	de	quatro	meses	e	que,	em	face	dos	cuidados	sanitários	adotados	–	tais	como	períodos	

intermitentes	de	quarentena,	distanciamento	social,	restrição	da	abertura	de	estabelecimentos	

comerciais,	 excetuando	 os	 considerados	 essenciais	 à	 sobrevivência	 –	 impactaram	 forte	 e	

negativamente	na	geração	do	produto	e,	consequentemente,	do	consumo,	comprometendo	a	

dinâmica	 do	mercado.	 Muitas	 empresas,	 sobretudo	 pequenas	 e	médias,	 bem	 como	 aquelas	

intensivas	em	mão	de	obra,	estagnaram	ou	entraram	em	colapso.		

Em	razão	disso,	 o	 governo	do	Estado	 começou	a	 receber	 solicitações	das	 entidades,	 tais	

como	Associações,	Federações,	Sindicatos	e	outras	organizações	sociais,	com	proposições	para	

flexibilizar	 as	 determinações	 contidas	 no	 Decreto	 Estadual	 nº	 5.465,	 a	 partir	 de	 critérios,	

visando	a	retomada	gradativa	das	atividades	econômicas.	Alguns	países	e	estados	brasileiros	já	

haviam	 iniciado	a	execução	de	 seus	planos	para	a	 retomada	da	economia,	 à	 luz	da	visão	da	

ciência.		

Dessa	 forma,	 atendendo	a	uma	decisão	do	Govenador	Gladson	Cameli,	 foi	 elaborado	um	

método,	com	a	participação	de	diversos	parceiros,	tais	como	a	Universidade	Federal	do	Acre,	

prefeituras,	Ministério	 Público	 do	 Estado	 do	Acre	 e	 organizações	 da	 iniciativa	 privada	 e	 da	

sociedade	civil.		
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O	método	foi	inspirado	nas	iniciativas	de	outros	estados,	mais	especificamente	do	Estado	de	

São	Paulo,	por	conter	o	maior	número	de	estudos	complementares	sobre	os	cenários	e	efeitos	

da	 crise	na	 economia.	Dessa	 forma,	 nascia	 a	 estratégia	 conjunta	 intitulada	 “Pacto	Acre	 Sem	

COVID”,	por	entender	que	as	medidas	para	conter	a	crise	provocada	pela	Covid-19	devem	ser	

consensuadas	 e	 pactuadas	 entre	 todos,	 cada	 qual	 no	 âmbito	 de	 suas	 atribuições	 e	

responsabilidades.	Considera-se	que	o	pacto	é	um	processo	em	construção,	tendo	em	vista	que	

não	há	modelos	definidos,	tampouco	verdades	absolutas	para	o	tratamento	e	cura	da	infecção,	

que	já	vitimou	centenas	de	acreanos.	

O	Pacto	Acre	Sem	Covid	tem	por	finalidade	precípua	a	efetiva	proteção	do	direito	à	vida,	e	

busca	 o	 equilíbrio	 entre	 a	 conservação	 da	 saúde	 e	 os	 demais	 aspectos	 de	 manutenção	 da	

existência	humana,	e	nesse	cenário,	a	renda	e	o	emprego	tomam	forma	de	vida	em	sociedade.	

Assim,	 o	 grande	 desafio	 é	 como	 conciliar	 todas	 as	 variáveis	 da	 crise	 sem	 comprometer	 o	

objetivo	central	e	seus	resultados	no	curto	prazo.		

Portanto,	o	Pacto	Acre	Sem	Covid	é	uma	ferramenta	que	estabelece	graus	específicos	para	a	

flexibilização	gradativa,	responsável	e	consciente	das	atividades	econômicas,	considerando	os	

seus	 níveis	 de	 risco.	 A	 plataforma	 de	mensuração	 de	 risco	 para	 efeito	 da	 flexibilização	 das	

atividades	 econômicas,	 descrita	 amiúde	 no	método	 apresentado	 no	 segundo	 capítulo	 deste	

relatório,	é	composta	por	sete	indicadores,	organizados	em	três	critérios,	medidos	a	cada	14	

dias,	os	quais	resultam	em	quatro	categorias,	demonstradas	por	bandeiras	de	cores,	migrando	

da	bandeira	vermelha,	seu	mais	alto	grau	de	endurecimento	das	medidas,	até	o	outro	extremo	

que	é	a	bandeira	verde,	indicando	o	grau	máximo	de	flexibilização.	

A	 sensibilidade	 do	 comportamento	 dos	 indicadores	 sinaliza	 o	 tipo	 de	 fase	 em	 que	 se	

encontra	cada	regional	de	saúde	do	Estado,	com	recorte	para	os	municípios	que	são,	por	sua	

vez,	autodependentes	dos	estabelecimentos	de	saúde	de	média	e	alta	complexidade,	os	quais	

dispõem	de	leitos	clínicos	e	UTIs	para	o	tratamento	dos	casos	graves	da	infecção.		

Portanto,	dependendo	do	tipo	de	bandeira	da	regional,	que	reflete	diretamente	a	situação	

da	 pandemia	 com	 base	 na	 medição	 dos	 indicadores	 no	 período,	 as	 atividades	 econômicas	

estarão	 sujeitas	 à	 flexibilização	 enquanto	 durar	 a	 classificação	 da	 bandeira.	 Importante	

destacar	que	para	cada	tipo	de	bandeira	e	ramo	das	atividades	econômicas	são	estabelecidos	

protocolos	sanitários,	sem	os	quais	os	estabelecimentos	não	podes	funcionar.	
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O	presente	Relatório	Técnico	foi	elaborado	pelo	Grupo	Técnico	de	Apoio	ao	Pacto	Acre	Sem	

Covid	 para	 apreciação	 dos	membros	 do	 Comitê	 de	Acompanhamento	 Especial	 da	 Covid-19,	

instituído	pela	Portaria	nº	33	de	17	de	março	de	2020,	demonstra	o	cenário	apresentado	no	

período	de	16	a	29	de	agosto,	e	está	organizado	em	três	partes.			

Na	primeira	parte	do	relatório	são	apresentados	os	princípios	e	fundamentos	do	Pacto	Acre	

Sem	Covid,	destacando	de	forma	simples	a	metodologia	de	cálculo	dos	indicadores	e	a	formação	

do	 índice	 que	 reflete	 a	 bandeira	 de	 risco	 da	 Covid-19.	 A	 segunda	 parte	 apresenta	 uma	

caracterização	da	situação	da	Covid-19	no	Acre	no	tempo,	a	partir	de	variáveis	contidas	nas	

notificações	do	SUS	para	a	doença,	podendo	ser	demonstrados	perfis	das	pessoas	testadas.	Já	

na	terceira	parte	do	documento	são	demonstradas	as	bandeiras	de	risco,	com	o	detalhamento	

dos	 indicadores	 e	os	mapas	das	 regionais.	Por	 fim,	 apresentam-se	as	 considerações	 finais	 e	

algumas	recomendações,	baseadas	nas	evidências	do	estudo.	

O	Relatório	Técnico,	resultado	da	instrumentalização	do	controle	da	pandemia	através	

do	Pacto	Acre	Sem	Covid,	representa	uma	ferramenta	que	auxiliará	os	gestores	municipais	na	

tomada	de	decisão	à	 luz	da	perspectiva	 técnica-científica,	 fornecendo	subsídios	essenciais	 à	

análise	e	verificação	dos	resultados	para	o	enfrentamento	da	crise.	

Dessa	 forma,	 a	equipe	 técnica	de	apoio	ao	Pacto	Acre	Sem	Covid	e	os	 integrantes	do	

Comitê	de	Acompanhamento	Especial	da	Covid-19	esperam	que	este	relatório	 técnico	possa	

servir	de	suporte	aos	gestores	públicos,	de	guia	procedimental	para	empresas	e	de	parâmetro	

para	a	mudança	de	comportamento	da	população	em	relação	aos	cuidados	sanitários	que	são	

decisivos	para	a	preservação	da	vida	em	sociedade.						
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2. O	PACTO	ACRE	SEM	COVID	
	

O	Pacto	Acre	Sem	Covid	é	uma	ferramenta	de	gestão	da	crise	sanitária	e	socioeconômica,	

causada	pela	pandemia	da	Covid-19	no	Estado	do	Acre,	destinada	a	viabilizar	a	harmonia	entre	

o	desenvolvimento	econômico,	o	direito	de	proteção	à	saúde	e	os	valores	sociais	do	trabalho,	

tendo	por	finalidade	precípua	a	efetiva	proteção	do	direito	à	vida.	

Nesse	contexto,	o	Pacto	Acre	Sem	Covid,	por	meio	de	um	processo	de	Governança,	propõe	

um	acordo	entre	os	atores	envolvidos	e	impactados	pela	pandemia:	instituições	públicas,	setor	

privado,	entidades	não-governamentais,	e	sociedade	em	geral.	Tal	pactuação	pressupõe	duas	

diretrizes	basilares:	

§ Medição	precisa	e	contínua	da	situação	da	pandemia	no	estado	do	Acre,	alicerçada	em	

critérios	 e	 indicadores,	 definidos	 de	 forma	 científica	 e	 alimentados	 com	 dados	

confiáveis,	 resultando	 na	 definição	 periódica	 de	 níveis	 de	 risco	 em	 cada	 território,	

subsidiando	 o	 planejamento	 e	 a	 execução	 de	 ações	 de	 mitigação	 de	 impactos	 que	

priorizam	o	direito	à	vida,	e	possibilitem	a	continuidade	das	atividades	socioeconômicas	

de	forma	segura	para	trabalhadores,	empresários,	gestores	e	servidores	públicos,	etc.	

§ Articulação	e	mobilização	dos	gestores	públicos	(estaduais,	municipais,	e	de	entidades	

federais	representadas	no	Acre),	representantes	do	setor	privado,	e	representantes	da	

sociedade	 civil	 organizada,	 para	 promover	 o	 engajamento	 e	 participação	 ativa	 da	

população	 acreana	 nas	 ações	 de	 enfrentamento	 à	 pandemia,	 principalmente	 no	

cumprimento	 dos	 protocolos	 sanitários	 e	 demais	 medidas	 de	 proteção	 individual	 e	

coletiva.	

O	método	utilizado	no	âmbito	do	Pacto	Acre	Sem	Covid	para	estabelecimento	dos	níveis	de	

risco,	abrange	a	seguinte	estrutura	de	critérios	e	indicadores,	conforme	o	quadro	abaixo:	

CRITÉRIO	 INDICADOR	

Contaminação	pelo	vírus	
Quantidade	de	novos	casos	por	síndrome	gripal	Covid-19	(Nc)	
Quantidade	de	novas	internações	por	Síndrome	Respiratória	Aguda	Grave	(Ni)	
Quantidade	de	novos	óbitos	por	Covid-19	(No)	

Responsabilidade	social	 Índice	de	Isolamento	Social	(Is)	

Capacidade	do	Sistema	de	
Saúde	

Taxa	de	ocupação	de	UTIs	Covid-19	(Lu)	
Taxa	de	ocupação	dos	leitos	clínicos	Covid-19	(Lc)	
Índice	de	notificações	por	síndrome	gripal	(In)	

Quadro	1.	Critérios	e	Indicadores	para	definição	da	Classificação	em	Níveis	de	Risco.	
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Para	efeito	de	cálculo,	a	classificação	em	níveis	de	risco	(bandeiras)	é	expressa	por	meio	de	

uma	 nota	 geral	 de	 0	 a	 15,	 que	 é	 obtida	 através	 da	 mensuração	 dos	 sete	 indicadores	

supracitados.	 A	 nota	 geral	 classificatória	 é	 enquadrada	 em	 intervalos	 predefinidos	 com	 sua	

respectiva	faixa	de	cores	(bandeira):	

	

Emergência	 Alerta	 Atenção	 Cuidado	

15	ou	maior	 De	12	a	14	 De	6	a	11	 De	0	a	5	

	 	

Ao	 término	da	aplicação	do	método	descrito,	 é	possível	evidenciar	de	 forma	periódica	o	

nível	de	 risco	que	se	encontra	cada	 território,	nesse	caso	considerando	as	 três	 regionais	de	

saúde	do	estado	do	Acre.	

 

I	 -	 Alto	 Acre	 -	 compreende	 os	

municípios	 de	 Assis	 Brasil,	 Brasileia,	

Epitaciolândia	e	Xapuri;	

II	-	Baixo	Acre	e	Purus	-	compreende	

os	 municípios	 de	 Acrelândia,	 Bujari,	

Capixaba,	 Jordão,	 Manoel	 Urbano,	

Plácido	 de	 Castro,	 Porto	 Acre,	 Rio	

Branco,	 Santa	 Rosa	 do	 Purus,	 Sena	

Madureira	e	Senador	Guiomard;	

III	 –	 Juruá	 e	 Tarauacá/Envira	 -	

compreende	 os	 municípios	 de	

Cruzeiro	 do	 Sul,	 Feijó,	 Mâncio	 Lima,	

Marechal	Thaumaturgo,	Porto	Walter,	

Rodrigues	Alves	e	Tarauacá.	

	 	

Esse	método	possibilita,	portanto,	monitorar	o	cenário	da	pandemia,	definir	estratégias	de	

atuação	em	cada	nível	de	risco	apresentado,	e	também	avaliar	os	resultados	da	implementação	

do	Pacto	Acre	Sem	Covid,	a	partir	da	movimentação	dos	níveis	de	risco.	
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3. PANORAMA	GERAL	DE	ACORDO	COM	O	NÍVEL	DE	RISCO	POR	REGIONAL	
 

3.1. Situação	do	Acre	por	Regionais	de	Saúde		
	

3.1.1. Regional	de	Saúde	do	Alto	Acre	
	

REGIONAL	DO	ALTO	ACRE 

INDICADOR	 VALOR	 PESO	 NOTA	

Índice	de	isolamento	social	 1,50	 0,42	 0,63	

8*	

Índice	de	notificações	por	síndrome	gripal	 0,80	 1,71	 1,37	

Índice	de	novas	internações	por	Síndrome	Respiratória	Aguda	Grave	 0,72	 2,14	 1,54	

Índice	de	novos	casos	por	síndrome	gripal	COVID	19	 0,71	 0,85	 0,60	

Índice	de	novos	óbitos	por	covid	 0,33	 1,28	 0,42	

Índice	de	ocupação	de	Leitos	Clínicos	COVID19	 0,30	 2,57	 0,77	

Índice	de	ocupação	de	UTIs	COVID19	 1,00	 3,00	 3,00	

Quadro	 2.	 Classificação	 dos	 Indicadores	 em	 Nível	 de	 Risco	 para	 a	 Regional	 do	 Alto	 Acre	 (Análise	
longitudinal	referente	ao	período	de	16	a	29	de	agosto).	

	

Variação	da	média	dos	indicadores	entre	as	2	semanas	de	análise:	

	

§ Isolamento	Social**	–	Aumento	de	8%	da	circulação	de	pessoas;	

§ Índice	de	notificações	por	síndrome	gripal	–	Redução	de	19%;	

§ Índice	de	novas	internações	por	Síndrome	Respiratória	Aguda	Grave	–	Redução	de	28%;	

§ Índice	de	novos	casos	por	síndrome	gripal	COVID	19	–	Redução	de	29%;	

§ Índice	de	novos	óbitos	por	COVID19	–	Redução	de	67%;	

§ Ocupação	de	Leitos	Clínicos**	–	COVID19	–	Crescimento	de	50%;	

§ Ocupação	de	UTI	–	COVID19**	-	Redução	de	9%***.	

	

	

*Nota	final	8,34,	arredondada	para	o	número	inteiro	mais	próximo,	nos	termos	do	art.	18,	§	1º,	do	Decreto	nº	
6.206/2020	e	suas	alterações.	

**	Média	dos	últimos	7	dias.	

***	Para	este	indicador,	os	dados	considerados	para	análise	serão	os	da	Regional	que	absorve	a	carência	de	leitos	
de	UTI	neste	território,	a	saber	a	Regional	do	Baixo	Acre,	devido	à	falta	de	leitos	de	UTI	na	Regional	do	Alto	Acre.	
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Figura	1.	Classificação	do	nível	de	risco	referente	a	regional	do	Alto	Acre.	
	
	
	

3.1.2 Regional	de	Saúde	do	Baixo	Acre	e	Purus	
4 	

REGIONAL	DO	BAIXO	ACRE	

INDICADOR	 VALOR	 PESO	 NOTA 

Índice	de	isolamento	social	 1,50	 0,42	 0,63	

10*	

Índice	de	notificações	por	síndrome	gripal	 1,27	 1,71	 2,17	

Índice	de	novas	internações	por	Síndrome	Respiratória	Aguda	Grave	 0,87	 2,14	 1,86	

Índice	de	novos	casos	por	síndrome	gripal	COVID	19	 1,11	 0,85	 0,94	

Índice	de	novos	óbitos	por	covid	 0,83	 1,28	 1,06	

Índice	de	ocupação	de	Leitos	Clínicos	COVID19	 0,30	 2,57	 0,77	

Índice	de	ocupação	de	UTIs	COVID19	 1,00	 3,00	 3,00	

Quadro	 3.	 Classificação	 dos	 Indicadores	 em	 Nível	 de	 Risco	 para	 a	 Regional	 do	 Baixo	 Acre	 (Análise	
longitudinal	referente	ao	período	de	16	a	29	de	agosto).	

	

Variação	da	média	dos	indicadores	entre	as	2	semanas	de	análise:	

	

§ 	Isolamento	Social**	–	Aumento	de	3%	da	circulação	de	pessoas;	

§ Índice	de	notificações	por	síndrome	gripal	–	crescimento	de	27%;	

§ Índice	de	novas	internações	por	Síndrome	Respiratória	Aguda	Grave	–	Redução	de	13%;	

§ Índice	de	novos	casos	por	síndrome	gripal	COVID	19	–	crescimento	de	12%;	

§ Índice	de	novos	óbitos	por	COVID19	–	Redução	de	17%;	

Nível	de	Alerta 
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§ Ocupação	de	Leitos	Clínicos**	–	COVID19	–	Redução	de	6%;	

§ Ocupação	de	UTI	–	COVID19**	-	Redução	de	10%.	

 	
	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Figura	2.	Classificação	do	nível	de	risco	referente	a	Regional	do	Baixo	Acre.		

	
*	Nota	final	10,44,	arredondada	para	o	número	inteiro	mais	próximo,	nos	termos	do	art.	18,	§	1º,	do	Decreto	nº	
6.206/2020	e	suas	alterações.	

**	Média	dos	últimos	7	dias.	

	

	

3.1.2 Regional	de	Saúde	do	Juruá	e	Tarauacá	/	Envira	
	

REGIONAL	DO	JURUÁ	E	TARAUACÁ	/	ENVIRA	

INDICADOR	 VALOR	 PESO	 NOTA	

Índice	de	isolamento	social	 1,50	 0,42	 0,63	

7*	

Índice	de	notificações	por	síndrome	gripal	 1,21	 1,71	 2,07	

Índice	de	novas	internações	por	Síndrome	Respiratória	Aguda	Grave	 0,76	 2,14	 1,63	

Índice	de	novos	casos	por	síndrome	gripal	COVID	19	 0,98	 0,85	 0,83	

Índice	de	novos	óbitos	por	covid	 0,40	 1,28	 0,51	

Índice	de	ocupação	de	Leitos	Clínicos	COVID19	 0,30	 2,57	 0,77	

Índice	de	ocupação	de	UTIs	COVID19	 0,10	 3,00	 0,30	

Quadro	4.	Classificação	dos	Indicadores	em	Nível	de	Risco	para	a	Regional	do	Juruá	e	Tarauacá	/	Envira	
(Análise	longitudinal	referente	ao	período	de	16	a	29	de	agosto).	
	
	

Nível	de	Alerta 
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Variação	da	média	dos	indicadores	entre	as	2	semanas	de	análise:	

-	Isolamento	Social**	–	Redução	de	3%	da	circulação	de	pessoas;	
-	Índice	de	notificações	por	síndrome	gripal	–	crescimento	de	21%;	

-	Índice	de	novas	internações	por	Síndrome	Respiratória	Aguda	Grave	–	Redução	de	24%;	

-	Índice	de	novos	casos	por	síndrome	gripal	COVID	19	–	Redução	de	2%;	

-	Índice	de	novos	óbitos	por	COVID19	–	Redução	de	60%;	

-	Ocupação	de	Leitos	Clínicos**	–	COVID19	–	Redução	de	50%;	

-	Ocupação	de	UTI	–	COVID19**	-	Redução	de	41%.	

	

	

	

 	
	

Figura	3.	Classificação	do	nível	de	risco	referente	a	Regional	do	Juruá	e	Tarauacá/Envira.		
	

	

	

	

	

	

	

	

*	Nota	final	6,74,	arredondada	para	o	número	inteiro	mais	próximo,	nos	termos	do	art.	18,	§	1º,	do	Decreto	nº	
6.206/2020	e	suas	alterações.	

**	Média	dos	últimos	7	dias.	

Nível	de	Alerta 
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3.2 Considerações	Finais	
	

• Para	que	o	cenário	seja	representado	com	veracidade,	torna-se	necessária	a	alimentação	

dos	dados	epidemiológicos	periodicamente	e	em	tempo	oportuno,	a	fim	de	minimizar	

qualquer	 lapso	 temporal.	 Ocorre	 que,	 devido	 às	 caracterıśticas	 peculiares	 de	 cada	

municıṕio	 e	 sua	 equipe	 de	 vigilância,	 em	 alguns	 momentos	 torna-se	 necessária	 a	

retroalimentação	dos	dados.	Portanto,	as	informações	utilizadas	para	este	fim,	poderão	

sofrer	retroalimentação	por	parte	da	SESACRE,	órgão	responsável	pela	divulgação	dos	

dados	oficiais,	a	fim	de	se	chegar	a	um	panorama	verossıḿil.		

• Devido	a	 falta	de	 leitos	de	UTI	na	Regional	do	Alto	Acre,	os	dados	considerados	para	

análise	serão	os	da	Regional	que	absorve	a	carência	desses	leitos,	a	saber	a	Regional	do	

Baixo	Acre.	A� 	medida	em	que	leitos	de	UTI	forem	inaugurados	no	Hospital	de	Referência	

para	Covid-19	na	Regional,	a	mesma	será	analisada	individualmente,	de	acordo	com	a	

capacidade	do	 sistema	de	 saúde	operante	 em	seu	 território, em	relação	 ao	 Iandice	de	

ocupação	de	Leitos	de	UTI	Covid-19.	

• A	mudança	de	um	nıv́el	de	classificação	de	risco	mais	crıt́ico	(emergência)	para	um	mais	

brando	(alerta),	por	exemplo,	é	fruto	de	esforços	conjuntos,	a	saber:		

-	Intervenções	do	poder	público	estadual	com	a	ampliação	do	número	de	leitos	de	UTI	e	

leitos	Clıńicos	destinados	ao	atendimento	prioritário	da	Covid-19	

-	 Realização	 de	 testagem	 e	 coordenação	 conjunta	 com	 os	 municıṕios	 das	 ações	 de	

prevenção	e	combate	à	pandemia	da	Covid-19;		

-	Participação	do	poder	público	municipal	 realizando	ações	de	atenção	primária	e	de	

monitoramento	 dos	 pacientes	 confirmados	 para	 Covid-19,	 a	 fim	 de	 evitar	 que	 sejam	

vetores	de	proliferação	da	contaminação,	bem	como	adotando	as	medidas	de	controle	

epidemiológico	de	âmbito	local;		

-	 Atuação	 de	 Instituições	 e	 Entidades	 Públicas	 e	 Privadas,	 Organizações	 Não	

Governamentais	 e	 Instituições	 Religiosas	 a	 fim	 de	 realizar	 ações	 de	 orientação	 e	

educação	das	pessoas	sob	a	sua	linha	direta	de	responsabilidade,	além	de	contribuir	com	

o	poder	público	estadual	e	municipal	na	fiscalização	do	cumprimento	das	medidas	legais	

de	contenção	da	evolução	da	pandemia;			

-	Mas,	sobretudo,	é	resultado	do	envolvimento	de	toda	a	sociedade	no	cumprimento	às	

orientações	 sanitárias	 relativas	 à	 correta	higiene	das	mãos	com	uso	de	 água/sabão	e	
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álcool	a	70%,	à	desinfecção	dos	ambientes	e	objetos	de	uso	pessoal	e	comum,	ao	uso	da	

máscaras,	 à	 manutenção	 do	 distanciamento	 social	 e	 principalmente	 cumprir	 a	

quarentena	obrigatória	ao	testar	positivo,	para	evitar	contaminar	pessoas	de	seu	ciclo	

familiar,	de	amigos	e	profissional.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


