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Assunto: Assunto: Análise da Situação Pandêmica Análise da Situação Pandêmica  (com dados de 07/02/2022)  (com dados de 07/02/2022) 

 

Nos termos da Portaria Nº 620/IFSP, de 29 de janeiro de 2022, considerando a implementação de ações para o

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus

(COVID-19) e respeitado o Protocolo de Biossegurança para as Atividades Presenciais do IFSP:

IndicadoresIndicadores DescriçãoDescrição ETAPA IETAPA I ETAPA II e IIIETAPA II e III ETAPA IVETAPA IV

I - Capacidade deI - Capacidade de

atendimento da redeatendimento da rede

hospitalar localhospitalar local

Taxa de ocupação deTaxa de ocupação de

leitos clínicos e de UTI.leitos clínicos e de UTI.

Taxa de leitos ocupadosTaxa de leitos ocupados

na rede pública.na rede pública.

Acima deAcima de

80%80%
Entre 60 e 80%Entre 60 e 80%

Abaixo deAbaixo de

60%60%

II - Taxa de óbitosII - Taxa de óbitos

confirmadosconfirmados

Número de óbitos novosNúmero de óbitos novos

por dia por 100.000por dia por 100.000

habitantes, nos últimoshabitantes, nos últimos

14 dias14 dias

Maior queMaior que

2020
> 10 e < = 20> 10 e < = 20 < = 10< = 10

Os indicadores apresentados devem ser obtidos através de dados oficiais das regiões em que os campus estão presentes,
por meio do site: https://www.seade.gov.br/coronavirus/ e https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.
Em cidades onde os dados disponíveis no SEADE ou no VACINAJA estejam desatualizados, os dados devem ser
tomados segundo os números oficiais do município, obtidos dos boletins das secretarias municipais de saúde. O cálculo
dos índices se dará segundo a seguinte definição: Óbitos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes: Soma do número de
óbitos nos últimos 14 dias / população total do município X 100.000.

Situação em 07/02/2022:

 

Indicadores Votuporanga Regional SJRP Fonte

I - Capacidade de
atendimento da rede
hospitalar local

*
Enfermaria:

65,6%

UTI: 83,3%

SEADE

II - Taxa de óbitos
confirmados (14 dias)

8,7 12,3 SEADE

 

*Dado referente à Regional de São José do Rio Preto
Fonte: https://www.seade.gov.br/coronavirus/
 

 

Analisando dados da situação pandêmica em 07/02/2022, temos o seguinte:

I- Taxa de ocupação de leitos clínicos e UTI em 65,6% e 83,3%, respec vamente. Os dados são uma média da

Regional de São José do Rio Preto e, conforme o indicador (Taxa de ocupação), verifica-se viabilidade de adoção

da ETAPA I.

II- Taxa de óbitos confirmados: em 8,7 para o município de Votuporanga e 12,3 para a Regional de S.J. do Rio

Preto, sendo que o indicador < = 10 viabiliza a adoção da ETAPA IV.

Destaca-se, ainda, o percentual atual da população de Votuporanga com esquema vacinal completo:
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