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O que é?

O IGC é um indicador que 
contempla os principais critérios 
analíticos da evolução 
epidemiológica do coronavirus.



Composição Estatística do IGC

SATURAÇÃO DA REDE 
DE SAÚDE POR UNIDADE 
DE ATENDIMENTO (L1 E 

L2): 60%

VALOR ABSOLUTO DE 
REFERÊNCIA (VAR): 20%

VALOR REFERENCIAL DE 
ÓBITOS (VRO): 20%

ALGORITMO: L1+L2+VAR+VRO = 100



Base de Cálculo do IGC

Saturação da Rede de Saúde por 
Unidade de Atendimento

Leitos Convencionais L1 = 20

Leitos UTI e Congêneres L2 = 40

Fatores: Atribuição de valor variável a 
cada unidade hospitalar conforme o 
grau da escala de saturação e o valor 
percentual da sua representação 
frente ao número total de leitos em 
cada categoria (L1 e L2).



Saturação da Rede por Unidade de 

Atendimento

Hospital Unilagos L1

Operacional (0 a 20%) 0,7

Estresse (21 a 40%) 1,5

Crítico (41 a 60%) 2,3

Saturado (61 a 80%) 3,1

Lotado (81 a 100%) 3,9

Hospital Otime Cardoso dos Santos L1

Operacional (0 a 20%) 0,5

Estresse (21 a 40%) 1

Crítico (41 a 60%) 1,5

Saturado (61 a 80%) 2,1

Lotado (81 a 100%) 2,6

Hospital São José Operário L1

Operacional (0 a 20%) 1,3

Estresse (21 a 40%) 2,7

Crítico (41 a 60%) 4,1

Saturado (61 a 80%) 5,4

Lotado (81 a 100%) 6,8

Upa Tamoios L1

Operacional (0 a 20%) 0,3

Estresse (21 a 40%) 0,6

Crítico (41 a 60%) 0,8

Saturado (61 a 80%) 1,1

Lotado (81 a 100%) 1,4

Upa Parque Burle L1

Operacional (0 a 20%) 0,4

Estresse (21 a 40%) 0,9

Crítico (41 a 60%) 1,4

Saturado (61 a 80%) 1,9

Lotado (81 a 100%) 2,4

Hospital de Tamoios L1

Operacional (0 a 20%) 0,6

Estresse (21 a 40%) 1,2

Crítico (41 a 60%) 1,7

Saturado (61 a 80%) 2,3

Lotado (81 a 100%) 2,9



Saturação da Rede por Unidade de 

Atendimento

Hospital Unilagos L2

Operacional (0 a 20%) 2,9

Estresse (21 a 40%) 5,8

Crítico (41 a 60%) 8,7

Saturado (61 a 80%) 11,6

Lotado (81 a 100%) 14,6

Hospital Otime Cardoso dos Santos L2

Operacional (0 a 20%) 2,4

Estresse (21 a 40%) 4,9

Crítico (41 a 60%) 7,3

Saturado (61 a 80%) 9,8

Lotado (81 a 100%) 12,3

Hospital São José Operário L2

Operacional (0 a 20%) 1,5

Estresse (21 a 40%) 3

Crítico (41 a 60%) 4,6

Saturado (61 a 80%) 6,1

Lotado (81 a 100%) 7,7

Upa Tamoios L2

Operacional (0 a 20%) 0,3

Estresse (21 a 40%) 0,6

Crítico (41 a 60%) 0,9

Saturado (61 a 80%) 1,2

Lotado (81 a 100%) 1,5

Upa Parque Burle L2

Operacional (0 a 20%) 0,6

Estresse (21 a 40%) 1,2

Crítico (41 a 60%) 1,8

Saturado (61 a 80%) 2,4

Lotado (81 a 100%) 3

Hospital de Tamoios L2

Operacional (0 a 20%) 0,1

Estresse (21 a 40%) 0,3

Crítico (41 a 60%) 0,4

Saturado (61 a 80%) 0,6

Lotado (81 a 100%) 0,8



Base de Cálculo do 

IGC

 Cálculo do Valor Absoluto de Referência 
(VAR):

 Casos Suspeitos – Casos Descartados –
Casos Recuperados. O resultado é 
multiplicado ao Fator Multiplicador de 
Subnotificação (FMS=10).

 Tabela de Referência:

 Nível 1: até 3000 casos estimados (N1=5)

 Nível 2: até 5000 casos estimados (N2=10)

 Nível 3: até 7000 casos estimados (N3=15)

 Nível 4: acima de 10.000 casos estimados 
(N4=20)



Base de Cálculo do 

IGC

 Cálculo do Valor Referencial de Óbitos 

(VRO):

 Óbitos Notificados + Índice Global de 

Subnotificação (IGS=60%)

 Tabela de Referência:

 0 a 50 óbitos = valor 5

 Acima de 50 óbitos = valor 15

 Acima de 100 óbitos = valor 20



Índice Geral de Controle

De 0 a 30 Zona Verde

De 31 a 50 Zona Amarela

De 51 a 90 Zona Laranja

De 91 a 100 Zona Vermelha



Observações 

Importantes

 Os quadros a seguir são modelos que sugerem a abertura gradual 
com base nos critérios de segurança biológica seus respectivos 
impactos. As atividades poderão ser reavaliadas e reposicionadas 
conforme surgirem novos estudos e evidências.

 Recomenda-se que, mesmo estando e uma mesma zona de 
localização, as atividades sejam liberadas individualmente ou em 
conjuntos de acordo com etapas que possibilitem um tempo de 
maturação e observação dos seus efeitos. 

 Ou seja, estar em uma zona não implica abertura completa de 
todos os setores citados, ao mesmo tempo.

 As normas e recomendações específicas de distanciamento, 
higienização e  reorganização do espaço físico constarão em 
decreto específico, conforme a liberação das respectivas 
atividades. Neste estudo, para fins de referenciamento, sinalizamos 
a necessidade dessa observância, mas seu detalhamento será 
feito nos protocolos e decretos.



Zona Vermelha

 Barreira Sanitária com proibição de entrada de 
ônibus de fretamento e congêneres bem como 
veículos particulares (exceto os de residentes e os 
que exercem atividade laboral na cidade).

 Permissão de funcionamento com atendimento ao 
público com restrições espaciais e profiláticas 
apenas dos serviços essenciais de abastecimento 
alimentar, água, gás, farmácias e drogarias, postos 
de combustíveis, clínicas médicas, agências 
bancárias e lotéricas.

 Comércio varejista e setor gastronômico operando 
apenas nas modalidades delivery, drive thru e take 
ayay.

 Meios de hospedagem autorizados apenas a 
receber clientes offshore ou prestadores de serviços 
essenciais para a área de saúde.

 Isolamento social acentuado e uso obrigatório de 
máscaras. 



Zona Laranja

 Reabertura do comércio varejista em geral, (aqui incluídos os salões de beleza 
e barbearias) com restrições de circulação interna, uso obrigatório de EPIs por 
funcionários e consumidores e cumprimento de protocolos de higienização.

 Funcionamento dos shoppings centers com controle de acesso e restrição a 
capacidade de carga, plano de manejo e reorganização do espaço, controle 
de temperatura nos acessos e replicação das medidas sanitárias e 
distanciamento para as lojas.  Cinemas e espaços recreativos permanecem 
fechados. 

 Funcionamento das galerias e prédios comerciais obedecendo aos critérios de 
lotação, higienização, distanciamento social. Estendendo-se a setores 
administrativos de instituições privadas de ensino e escritórios de profissionais 
liberais e clínicas de estética.

 Funcionamento das obras da construção civil e lojas de material de construção, 
com as restrições de espaço, distanciamento social e higienização.

 Funcionamento de oficinas mecânicas, cicles e congêneres com a observância 
dos critérios de isolamento e higienização.

 Funcionamento dos bares e restaurantes com no máximo 50% da sua 
capacidade total considerando a observância das normas de higienização, 
distanciamento espacial de dois metros entre os jogos de mesa e uso de EPIs 
por funcionários e clientes exceto nas situações de consumo.

 Funcionamento das bancas de jornais com atendimento de um cliente por vez 
e observando as medidas de higienização e distanciamento social.

 Funcionamento dos meios de hospedagem para o atendimento ao setor de 
offshore, prestadores de serviços para a área de saúde e clientes corporativos.

 Suspensão da barreira sanitária apenas para veículos particulares, mantendo-se 
a restrição para ônibus de fretamento e similares.

 Liberação dos aquataxis para transporte de moradores, com redução de 
capacidade e adoção das medidas de proteção e higiene.

 Uso obrigatório de máscara pela população e incentivo ao distanciamento 
social, home office e isolamento vertical dos grupos de maior risco ou 
vulnerabilidade.



Zona Amarela

 Aplicam-se os parâmetros da Zona Laranja, com as seguintes modificações 
específicas:

 Abertura de cinemas, teatros, templos religiosos, casas de festas  e boates com 
capacidade reduzida em 50% e observando os critérios de distanciamento, 
higienização, controle de temperatura e uso de EPIs.

 Abertura de academias, escolinhas desportivas e instituições de ensino com a 
observância dos critérios de distanciamento, higienização, controle de 
temperatura e uso de EPIs.

 Abertura para as hospedagens de turismo de lazer.

 Manutenção da proibição de ônibus de fretamento e similares na cidade.

 Liberação das atividades de esportes ao ar livre e suas respectivas equipes e 
escolas, desde que observadas as recomendações de higienização e uso de EPIs.

 Liberação dos barcos de passeio, atividades de mergulho e transporte recreativo 
(trenzinho), desde que observados os critérios de redução de carga, 
distanciamento e higienização.

 Bares e restaurantes poderão aumentar a capacidade de atendimento para 70% 
desde que mantido o distanciamento de dois metros entre as mesas e as medidas 
de higienização e uso de EPIs

 Uso obrigatório de máscara pela população e incentivo ao distanciamento social, 
home office e isolamento vertical dos grupos de maior risco ou vulnerabilidade.

 Pode-se optar por liberação de uso da orla e reativação e equipamentos e 
serviços turísticos. 



Zona Verde

 Suspensão das barreiras sanitárias.

 Autorização para eventos, festas, reuniões, 
comícios, assembleias e congêneres.

 Abertura das orlas e reativação das 
atividades econômicas e dos equipamentos e 
serviços turísticos.

 Cinemas e teatros com funcionamento com 
capacidade total e respeito às normas de 
higienização e uso de EPIs

 Bares, restaurantes, casas de festas e boates 
poderão funcionar com a sua capacidade 
total, desde que observadas as normas de 
higienização e uso de EPIs.

 Uso obrigatório de máscara pela população e 
incentivo ao distanciamento social, home office 
e isolamento vertical dos grupos de maior risco 
ou vulnerabilidade.



Premissas de Reabertura Gradual

Considerar para fins referenciais de 
reabertura gradual a Zona Laranja, 
independentemente se o indicador 

sinalizar zonas abaixo.

Manter essa premissa por 14 dias para 
modulação do impacto e análise de 

cenário.

Caso o indicador sinalize a entrada na 
Zona Vermelha, o processo de 

reabertura gradual imediatamente 
voltará para as condicionantes dessa 

zona.



IGC – Exemplo de Aplicação

Situação-
Modelo: Dados 
de 01 de junho 

de 2020.

L1 = 14,6 L2 = 29 VAR = 5

VRO = 5 Valor Final = 53,6 Zona Laranja



Considerações 
Finais

 É importante ressaltar que o IGC deverá ser 

complementado pelos gráficos de evolução 

epidemiológica a fim de se verificar as 

curvas de contágio, mortes e recuperação.



Cabo Frio contra o Covid-19


