
 

 
 

Prezado(a) senhor(a) Secretário(a),                                                 Joinville, 26 de outubro de 2020 

 

 

Na última semana, a Região Nordeste de Santa Catarina passou a apresentar risco potencial alto 

(amarelo), de acordo com a Avaliação do Risco Potencial Regional das regiões de saúde, realizada 

pelo Estado de Santa Catarina. A nova classificação obtida pela região reflete a substancial melhora 

dos indicadores epidemiológicos, assistenciais e de gestão verificada nas últimas semanas, que foi 

conquistada a partir de esforços conjuntos dos Municípios, do Estado, da sociedade civil e dos 

demais órgãos e entidades envolvidos no enfrentamento da pandemia. 

 

No entanto, tal conquista está ameaçada, uma vez que a região vem apresentando piora nos 

indicadores integrantes da Avaliação do Risco Potencial Regional, conforme exposto nas planilhas 

que seguem anexas. Se a tendência de piora for mantida, é possível que haja retorno ao nível de 

risco potencial Grave (laranja) nas próximas semanas, o que resultará no retorno de diversas 

restrições obrigatórias de atividades. 

 

Nesse contexto, recomendamos aos gestores da região Nordeste o reforço e a intensificação das 

ações de fiscalização das medidas sanitárias, bem como do rastreamento e isolamento de casos 

suspeitos e confirmados de COVID-19, sem prejuízo da atenção já dispensada aos demais 

indicadores integrantes da Avaliação do Risco Potencial Regional. Tais medidas serão ainda mais 

relevantes nesta semana e na próxima, nas quais o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor 

Público e o feriado de Finados certamente favorecerão aglomerações, sobretudo nos municípios do 

litoral. 

 

É desejável, ainda, que cada Município realize a análise de seu próprio desempenho na Avaliação 

do Risco Potencial Regional e avalie a adoção das medidas necessárias para viabilizar a melhora 

contínua da pontuação da região na matriz. 

 

Certos da colaboração de todos, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos. 

 

 

 

Ana Maria Groff Jansen 

Coordenadora da Comissão Regional para Combate e Enfrentamento à Pandemia do Novo 

Coronavírus na Macrorregião Planalto Norte e Nordeste 
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