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LINHAS VERMELHAS EPIDEMIA CONTROLADA

Supressão da epidemia a níveis considerados aceitáveis:

1. Controlar a transmissão da infeção na comunidade, especialmente em grupos de risco;

2. Assegurar a sustentabilidadee qualidade da resposta dos serviços de saúde aos doentes COVID-19 e aos doentes 

com outras patologias;

3. Minimizar o impacte social e económico das medidas de saúde pública.

DECRESCER DE FORMA SUSTENTADA OU VARIANDO EM TORNO DE VALORES BAIXOS



LINHAS VERMELHAS EPIDEMIA CONTROLADA

INCIDÊNCIA ACUMULADA A 14 DIAS

Menor que 60 casos por 100 000 habitantes 

240 casos por 100 000 habitantes 

Rt menor que ou próximo de 1

240 casos por 100 000 habitantes é o limite usado por vários países. 

A nível nacional equivale a uma média diária de 1765 casos diários.



LINHAS VERMELHAS EPIDEMIA CONTROLADA

TESTAGEM

Menos de 4% de positividade  

Atraso na notificação em menos de 10% dos casos confirmados

Positividade maior que 4% de forma sustentada -> maior probabilidade de casos não identificados na comunidade

A proporção de casos confirmados notificados com atraso: notificação laboratorial não é realizada no dia da colheita 

nem no dia seguinte não deve ultrapassar os 10%.



LINHAS VERMELHAS EPIDEMIA CONTROLADA

ISOLAMENTO PRECOCE E RASTREIO DE CONTACTOS 

90% isolamento e rastreio de contactos efetuado nas primeiras 24 horas após a notificação

Superior a 10% -> reforço imediato com recursos humanos já treinados,

Mais de 7 dias de valores superiores a 10% -> incapacidade da força afeta ao isolamento de casos e rastreio de 

contactos de gerir o nível de transmissão.



LINHAS VERMELHAS EPIDEMIA CONTROLADA

IMPACTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

Taxa de ocupação UCI COVID-19 inferior a 85% das camas UCI abertas depois de Março 2020

245 camas UCI com doentes COVID-19

Atividade hospitalar em medicina intensiva associada à COVID-19 não deve prejudicar a atividade não COVID-19



LINHAS VERMELHAS EPIDEMIA CONTROLADA

VIGILÂNCIA E CONTROLO DE VARIANTES DE PREOCUPAÇÃO 

Controlo de VOC (qualitativo)

Pode sobrepor-se aos indicadores de monitorização da epidemia 

Uma epidemia controlada pressupõe a capacidade de vigilância epidemiológica e laboratorial de novas variantes.

Variantes de Preocupação (VDP) 

1. Mais transmissíveis,

2. Maior severidade (+ Hospitalizações, + Mortes)

3. Demonstrarem características de evasão ao sistema imunitário (+ Reinfeções, - Efetividade das Vacinas)



LINHAS VERMELHAS EPIDEMIA CONTROLADA

INDICADORES PRINCIPAIS 

Incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes 60 240

Número de reprodução efetivo da infeção em tempo real, Rt < 1 > 1

Número de camas ocupadas em UCI por doentes Covid-19 245

INDICADORES SECUNDÁRIOS 

Percentagem de positivos entre as amostras testadas (positividade) < 4%

Percentagem de casos e contactos não isolados e rastreados nas primeiras 24 horas após a notificação > 90%

Atraso na notificação dos casos confirmados < 10%

Aparecimento e propagação de VDP Controlado



Referencial para análise conjunta da taxa de 
incidência acumulada a 14 dias versus número de 
reprodução efetivo

Situação B Situação A
O Rt está acima de 1
O número de casos está a 
aumentar de forma 
sustentada

O Rt está abaixo de 1
O número de casos está a 
diminuir de forma 
sustentada



Situação A: o número de novos casos 
encontra-se a aumentar Rt>1

Indicador: tempo até a 
incidência acumulada 
atingir os 240 por 100 000 
habitantes

60  dias 115  dias30  dias

Rt=1,20

Rt=1,10

Rt=1,05

60 por 100 000



Situação A: o número de novos casos 
encontra-se a aumentar Rt>1

Avaliar e recomendar medidas de saúde pública adicionais para trazer a 
incidência novamente para uma fase decrescente (Rt<1).

A urgência de agir passa por analisar os 
tempos até atingir os 240 casos por 100 
000 hab.

Tempo de decisão + tempo 
implementação + tempo de efeito.



Situação B: o número de novos casos 
encontra-se a decrescer Rt<1

Indicador: tempo até a 
incidência acumulada 
atingir os 60 por 100 000 
habitantes

Rt=0,7 Rt=0,85
Rt=0,95

110 dias35 dias15 dias

240 por 100 000



• Implementar medidas adicionais

• Manter medidas

• Aliviar medidas

Nesta fase os indicadores de 
ocupação hospitalar devem ser 
considerados, assim como as suas 
projeções.

14 36 219

9 22 134

3 8 49

Situação B: o número de novos casos 
encontra-se a decrescer Rt<1



Situação atual



LINHAS VERMELHAS EPIDEMIA CONTROLADA

INDICADORES PRINCIPAIS 8 Março 15 Março

(projeções)

Incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes 131 41 a 110

Número de reprodução efetivo da infeção em tempo real, Rt 0,74 -

Número de camas ocupadas em UCI por doentes Covid-19 348 226 a 253

INDICADORES SECUNDÁRIOS 

Percentagem de positivos entre as amostras testadas (positividade) 3,3% -

Percentagem de casos e contactos não isolados e rastreados nas primeiras 24 horas após a notificação 100% -

Atraso na notificação dos casos confirmados 10.7% -

Aparecimento e propagação de VDP



Considerações finais

• A situação epidemiológica e os indicadores aqui mencionados deve ser 
acompanhada da emissão periódica de um documento de avaliação de risco (risk
assessment) para interpretação qualitativa e também poder alimentar a correta 
comunicação de risco por parte das autoridades e atores políticos;

• Este racional poderá igualmente ser adaptado a áreas geográficas infrarregionais.
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