17/03/2021

SEI/GOVMG - 26855859 - Relatório Técnico

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde
Centro de Operações Emergenciais em Saúde - COVID-19

Relatório Técnico nº 26/SES/COES MINAS COVID-19/2021
PROCESSO Nº 1320.01.0138612/2020-28
RELATÓRIO TÉCNICO Nº 26/2021 – COES

Assunto: Monitoramento da necessidade da suspensão das cirurgias eletivas no sistema de saúde do estado de Minas Gerais a
partir da análise de indicadores situacionais
Interessado: Comitê Extraordinário COVID-19, Comitês Macrorregionais COVID (C-Macro) e Unidades Regionais de Saúde
Data: 16/03/2021

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES-MINAS-COVID-19), no âmbito de sua competência, apresenta neste
documento a metodologia e resultados das análises técnicas dos indicadores epidemiológicas e assistenciais.

1. Indicadores
A seguir, são apresentados os oito indicadores selecionados para a avaliação do risco de funcionamento das cirurgias eletivas,
agrupados em quatro eixos: Cobertura de Medicamentos, Incidência, Capacidade de Atendimento e Velocidade de Avanço da
Doença:

Figura 1 –Indicadores selecionados para a avaliação do risco de funcionamento das cirurgias eletivas, agrupados por eixos.
A primeira etapa de cálculo avalia os estoques de medicamentos seda vos, analgésicos e bloqueadores
neuromusculares, com o obje vo de iden ﬁcar a existência de situações crí cas. A periodicidade de avaliação desse indicador
é quinzenal. Caso seja iden ﬁcada situação crí ca nos estoques de qualquer um dos Clusters, será recomendada a suspensão
das cirurgias ele vas na macrorregião, independentemente do seu Grau de Risco.
A segunda etapa de cálculo atribui uma pontuação denominada Grau de Risco, ob da conforme a seguir:
Um indicador em posição verde: Soma-se zero pontos ao índice;
Um indicador em posição amarela: Soma-se um ponto ao índice;
Um indicador em posição vermelha: Soma-se dois pontos ao índice.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31305698&infra…
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Cada indicador será mul plicado por um determinado peso, que varia de um a quatro. A soma total dos pontos
indicará o índice ﬁnal, por macrorregião, sendo que a pontuação mais alta signiﬁca um risco mais alto, conforme tabelas 1 e 2.
Tabela 1 – Indicadores, pesos e parâmetros da cobertura de medicamentos.

Tabela 2 – Indicadores, pesos e parâmetros da Capacidade de Atendimento (indicadores assistenciais).

Tabela 3 – Indicadores, pesos e parâmetros da Incidência e Velocidade de Avanço da Doença (indicadores epidemiológicos).

O nível de agregação avaliado considera os territórios macrorregionais.
A par r dos resultados ob dos para os 8 indicadores descritos, obtém-se a recomendação a respeito da
realização de cirurgias ele vas, conforme Tabela 4.
Tabela 4 – Tabela de Resultados Possíveis

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31305698&infra…
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Os indicadores e modo de cálculo estão descritos no Quadro 01.

Elementos balizadores

Tomando por base esses indicadores, os resultados aferidos em cada um e os balizadores que se fizerem como aplicáveis ao
momento, deverá ser realizada a tomada de decisão por parte do comitê de crise e pelo COES sobre suspenção de cirurgias
eletivas. Os balizadores podem ser utilizados para a tomada de decisão e recomendação da suspensão das cirurgias eletivas pelos
C-Macro.
Tendo em vista o caráter dinâmico e às vezes subjetivo situacional, alguns elementos podem ser agregados à análise, de forma
complementar, para auxiliar o tomador de decisão. Os elementos balizadores que se aplicarem ao contexto da tomada de decisão
poderão ensejar mudança dos indicadores, com melhora ou piora da escala, além de orientações gerais para todo o estado. Poderão
entrar, como balizamento da decisão:
• Outros dados de saúde: taxa de mortalidade, informações sobre fornecimento de medicamentos pelo Ministério da Saúde,
disponibilidade de medicamentos pela indústria farmacêutica, tempo de atendimento a solicitações de internação, prospecções do
número de casos, ocorrência de surtos, ocupação de leitos gerais, dentre outros indicadores.
• Outros critérios de acompanhamento que se mostrarem pertinentes.

Quadro 1: - Fórmulas de cálculo dos indicadores

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31305698&infra…
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Fonte: Sala de Situação/SubVS/SES-MG

2. Resultados
A seguir, são apresentados os resultados indicadores monitorados por macrorregião de saúde.

A medida de suspensão das cirurgias ele vas visa preservar a capacidade assistencial em um cenário de níveis
alarmantes de ocupação de leitos no estado, aumento da ﬁla de espera para internações em leitos de terapia intensiva, a
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31305698&infra…
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situação de alerta (de 15 a 30 dias cobertura) ou mesmo urgência (menos de 15 dias cobertura) de medicamentos para
intubação, recursos limitados, e uma alta incidência da doença que pode levar ao aumento das solicitações de internações nos
próximos dias ou semanas. Abaixo, é possível veriﬁcar a evolução de internações por Covid-19 nos úl mos 30 dias.

Figura 3 – Evolução das solicitações de internação para leitos Covid-19 no período de 16/02/2021 a 16/03/2021 para leitos SUS
regulados pelo sistema Susfácil. Minas Gerais, 2021.
Data
Número de Solicitações de Internações em Leitos Clínicos Número de Solicitações de Internações em Leitos UTI Total Geral
16/02/2021
126
56
182
17/02/2021
136
61
197
18/02/2021
118
51
169
19/02/2021
129
61
190
20/02/2021
170
62
232
21/02/2021
154
68
222
22/02/2021
142
80
222
23/02/2021
198
83
281
24/02/2021
216
94
310
25/02/2021
225
94
319
26/02/2021
233
89
322
27/02/2021
287
105
392
01/03/2021
299
98
397
02/03/2021
311
134
445
03/03/2021
322
132
454
04/03/2021
345
150
495
05/03/2021
350
159
509
08/03/2021
402
153
555
09/03/2021
415
162
577
10/03/2021
559
78
637
11/03/2021
553
190
743
12/03/2021
604
222
826
13/03/2021
677
263
940
14/03/2021
613
315
928
15/03/2021
658
328
986
16/03/2021
702
371
1073
Fonte: Relatório de solicitações de internação SusfácilMG para os códigos U071;B972;B342;U049

Gráfico 1 – Evolução das solicitações de internação para Covid-19 nos últimos 30 dias. Minas Gerais, 2021.

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31305698&infra…
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Diante do cenário apresentado e levando em consideração o longo tempo de permanência que os pacientes
internados por COVID-19 ﬁcam no CTI intubados, é possível aﬁrmar que o estado está chegando ao esgotamento da
capacidade de atendimento dos usuários SUS que necessitam de internação COVID. A situação é alarmante em todo o
território, o que torna quase inviável a transferência de pacientes entre macrorregiões.
Nesse sen do, torna-se também preocupante a realização de cirurgias ele vas na rede privada, uma vez que
aumentará ainda mais a pressão sobre a capacidade de atendimento COVID no setor, e, consequentemente, impactará nas
internações do SUS, com a migração dos pacientes.
Além disso, em cirurgias ele vas são u lizados medicamentos essenciais para a assistência do paciente intubado
por insuﬁciência respiratória provocada pela COVID-19, bem como oxigênio, e a alta demanda pode impactar na oferta desses
insumos tão necessários para o tratamento da doença. Isto posto, é urgente e necessária a suspensão das mencionadas
cirurgias em todos os setores.
CONCLUSÃO
A Resolução SES Nº 7.409, de 16 de fevereiro de 2021, suspendeu as cirurgias e procedimentos cirúrgicos ele vos não
essenciais na rede pública e privada contratada ou conveniada com o SUS em todas as macrorregiões de saúde do Estado de
Minas Gerais por 15 dias. A Resolução SES/MG Nº 7.431, de 03 de março de 2021, prorrogou a suspensão das cirurgias e
procedimentos cirúrgicos ele vos não essenciais, na rede pública e na rede privada contratada ou conveniada com o SUS,
prevista na Resolução SES/MG nº 7.409, por mais 15 dias.
A análise dos indicadores para a avaliação do risco de funcionamento das cirurgias ele vas mostra que as macrorregiões de
saúde estão na seguinte situação:
Suspendeas cirurgias ele vas:14 Macrorregiões (Centro, Centro Sul, Jequi nhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste,
Noroeste,Norte, Oeste, Sudeste, Sul Triângulo do Norte, Triângulo do Sul e Vale do Aço).
O COES recomenda ao Secretário de Estado da Saúde a manutenção da suspensão das cirurgias ele vas não essenciais em
hospital, clínica e local da rede pública estadual por mais 15 dias, assim como a adoção da suspensão para a rede privada em
todas as macrorregiões de saúde do estado.
Esta recomendação não se aplica a cirurgias e procedimentos cirúrgicos em paciente cardíaco ou oncológico de maior
gravidade, ou seja, cujo médico especialista tenha atestado que o atraso da cirurgia ou procedimento do cirúrgico poderá levar
a óbito o paciente. Nestes casos, para ﬁns de proteção do paciente se deve seguir as recomendações constantes na Nota
Técnica nº 5/SES/SUBREG/2020.

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31305698&infra…
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Janaína Passos de Paula
Subsecretária de Vigilância em Saúde
Coordenadora do Centro de Operações em Emergências em Saúde (COES MINAS COVID-19)
Matheus Marques Fernandes Aguiar
Assessor Chefe da Assessoria Estratégica
Eva Lídia Arcoverde Medeiros
Coordenadora da Sala de Situação
Juliana Ávila Teixeira
Subsecretária de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde
Marcilio Dias Magalhães
Subsecretário de Polí cas e Ações de Saúde
Documento assinado eletronicamente por Matheus Marques Fernandes Aguiar, Assessor(a) Chefe, em 16/03/2021, às
18:04, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Eva Lidia Arcoverde Medeiros, Coordenador(a), em 16/03/2021, às 18:14,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcílio Dias Magalhães, Subsecretário(a), em 16/03/2021, às 18:19, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniela de Cassia Domingues, Superintendente, em 16/03/2021, às 18:38,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ávila Teixeira, Subsecretário(a), em 16/03/2021, às 18:41, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 26855859 e o código CRC
2CBCC7C4.

Referência: Processo nº 1320.01.0138612/2020-28
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