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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

 

AVALIAÇÃO DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO REFERENTE AO COVID-19 

 

As medidas de distanciamento social já foram adotadas no passado durante pandemias 

relacionadas a doenças de transmissão respiratória, como influenza e SARS, em 2002. 

Na atualidade, países de todos os continentes vêm lançando mão de estratégias, para 

enfrentamento da Covid-19, desde o final de 2019, variando os momentos e formatos de 

implantação. 

 

No Brasil, foram confirmados, até 4 de fevereiro de 2021, 9.339.420 casos de COVID-

19 e 227.563 mortes. (Fonte: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-

19_html/covid-19_html.html).  

 

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), há 357.672 casos de 

doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes casos 

confirmados, 343.702 pessoas recuperadas e 7.643 óbitos confirmados. Ainda no 

Estado, há 307.135 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 220.996 

casos. Portanto, 7.643 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que 

significa uma taxa de letalidade de 2,14%. Há ainda 197 óbitos suspeitos que estão em 

investigação. (https://www.saude.go.gov.br/coronavirus/noticias-coronavirus/12374-

atualizacao-sobre-a-covid-19-em-goias-e-doses-da-vacina-ja-aplicadas-04-02-2021, 

consulta realizada em 5/2/21) 

 

Com relação ao número de leitos (boletim anexado – anexo 1), observa-se que existem 

24 leitos desocupados de UTI para o Estado de Goiás todo (90% de ocupação), para 

atender aos 246 municípios (www.goias.gov.br). Já com relação aos leitos de 

enfermaria, o percentual de ocupação é de 62,26%. 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://www.saude.go.gov.br/coronavirus/noticias-coronavirus/12374-atualizacao-sobre-a-covid-19-em-goias-e-doses-da-vacina-ja-aplicadas-04-02-2021
https://www.saude.go.gov.br/coronavirus/noticias-coronavirus/12374-atualizacao-sobre-a-covid-19-em-goias-e-doses-da-vacina-ja-aplicadas-04-02-2021
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Quanto ao município de Três Ranchos, o quadro epidemiológico atual é o seguinte: 

Casos notificados 262 

Casos negativos 164 

Casos confirmados 93 

Casos suspeitos 05 

Recuperação domiciliar 01 

Recuperados 88 

Nº de Óbitos 04 

Fonte: eSUS / SIVEP Gripe 

 

Apesar dos 93 casos confirmados até agora, há, no momento, apenas 5 casos suspeitos e 

1 em recuperação.  

 

O município possui, atualmente, uma população de 2.819 habitantes. Destes, mais de 

20% (vinte por cento), ou seja, 567 (quinhentos e sessenta e sete) são idosos. Mais de 

18% (dezoito por cento), ou seja, 520 (quinhentos e vinte) são hipertensos e quase 4% 

(quatro por cento), ou seja, 102 (cento e dois) são diabéticos. 

 

Três Ranchos tem seguido rigorosamente todos os protocolos do Ministério da Saúde e 

disponibiliza, diariamente, aos servidores, todos os EPIs necessários, para proteção, em 

relação ao Covid-19. 

 

O município não conta com hospital, mas apenas com uma Unidade Básica Saúde da 

Família e com uma Unidade Mista de Saúde, sendo que em caso de necessidades de 

maior complexidade, o paciente é encaminhado para o Município de Catalão. Não 

havendo vaga neste Município, o paciente 

 

Ressalta-se que, de acordo com o Boletim anexado (anexo 1), em Catalão há apenas 2 

leitos de UTI (covid), para atender aos 18 Municípios da Estrada de Ferro, ou seja, a 
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taxa de ocupação é de 75%. Não há leitos de enfermaria para atender os Municípios da 

região. No caso de não haver vaga no Município referência ou de o quadro do paciente 

se agravar, este é encaminhado para outros Municípios onde haja vagas, inclusive para 

Goiânia. 

 

Assim, apesar haver, no momento, apenas 5 casos suspeitos e 1 em recuperação, no 

Município, recomenda-se extrema cautela em relação à flexibilização da economia, das 

atividades sociais e rigorosa observação aos protocolos de segurança do Ministério da 

Saúde, pois, há fatores preocupantes, que devem ser considerados, tais como: aumento 

significativo de casos da doença, no Município, após as festas de final de ano; há apenas 

2 leitos para atender aos 18 municípios da região, ou seja, 75% de ocupação dos leitos 

de UTI no Município referência (Catalão); 90% de ocupação dos leitos de UTI, no 

estado de Goiás; aumento do risco da disseminação da doença e de casos graves, com o 

feriado; município turístico, com grande população flutuante, neste período; e 

considerável população pertencente ao grupo de risco, em especial, idosos.  

 

De acordo com as avaliações de risco feitas anteriormente, já se observava que a 

estrutura do sistema de saúde, no que diz respeito ao número de leitos de UTI no 

Município referência (Catalão), era insuficiente, pois claramente se percebia que 20 

(vinte) leitos não são suficientes nem para atender nossos idosos, que dirá para atender 

18 municípios. Essa questão, atualmente, ainda ficou agravada, haja vista que há apenas 

dois leitos desocupados em Catalão. 
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Isto posto, o Comitê recomenda a adoção de medidas e ações referentes ao risco alto, 

conforme quadro disponibilizado pelo Ministério da Saúde, a seguir: 

 

 

Três Ranchos, 5 de fevereiro de 2021 

 

Michele Santos da Cruz Marangoni  Valeria Barbosa Silva Batista 

   Secretária Municipal de Saúde         Núcleo de Vigil. Epidemiológica 

Três Ranchos – GO    Coordenadora 

 

                                       Dr. Tiago Oliveira Vieira 

Presidente do Comitê de Enfrentamento à Pandemia do coronavírus 


