AVALIAÇÃO DE RISCO POTENCIAL POR REGIÕES
(COVID-19)
A Avaliação do Risco Potencial para COVID19 visa orientar a Regionalização e Descentralização
das ações relacionadas à contenção da pandemia em Santa Catarina.
Os níveis de risco são calculados a partir da combinação de 8 indicadores em 4 dimensões de
prioridade de atuação local, que são Isolamento Social, Investigação, testagem e isolamento de casos,
Reorganização de fluxos assistenciais e Ampliação de leitos. Em 30/09/2020, os parâmetros da matriz
foram reavaliados, e as dimensões consideradas são Evento Sentinela, Transmissibilidade,
Monitoramento e a Capacidade de atenção.
Conforme o Risco Potencial para saúde de cada Região de Saúde, um conjunto de medidas é
apresentado. O monitoramento é semanal, e a divulgação da classificação das regiões ocorre às quartasfeiras.
A seguir, ilustra-se o mapa do Estado dividido por regiões e suas respectivas classificações em
26/10/2020:

Atividades

Instrução
Normativa
Estadual

Risco: GRAVE
- Deve-se limitar o número de usuários a 50%
da capacidade operativa do estabelecimento;
- Fica proibida a utilização destes
estabelecimentos
por
usuários
com
síndrome gripal ou com febre;
- Os usuários considerados dos grupos de
risco (incluindo os idosos) podem utilizar
estes
estabelecimentos,
desde
que
disponham de parecer médico liberando
para a atividade;
- Os estabelecimentos autorizados a realizar
suas atividades devem limitar e ordenar o
seu público, bem como organizar as
atividades, atendendo as condições da
respectiva portaria.
- Tais estabelecimentos têm autorização para
permanecerem abertos e com atendimento
ao público;
- Deverá ser mantido o distanciamento
mínimo de 1,5 m de raio entre cada cliente,
que estiver consumindo no local;
- O funcionamento fica condicionado ao
cumprimento
das
demais
regras
estabelecidas na respectiva portaria.

Academias de Ginástica, Musculação, Crossfit,
Funcionais, Estúdios de danças, Escolas de
Natação, Hidroginástica, Hidroterapia,
Academias de lutas e áreas afins

PORTARIA SES nº 713/2020

Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias,
cafeterias, confeitarias, padarias, casas de chá,
tabacarias, adegas, foodpark e demais atividades
correlatas

PORTARIA SES nº 256/2020

Casas noturnas, boates, pubs, casas de shows e
afins

PORTARIA SES nº 744/2020,
posteriormente alterada pela
PORTARIA SES N° 822/2020

- Permanece proibido o funcionamento de
casas noturnas, boates, pubs, casas de shows
e afins nas Regiões de Saúde com Risco
Potencial GRAVE.

Bibliotecas

PORTARIA SES nº 738/2020

- Fica proibido o funcionamento das
bibliotecas nas Regiões de Saúde com Risco
Potencial GRAVE.

Cinemas e teatros

PORTARIA SES nº 737/2020

- Fica proibido o funcionamento dos Cinemas
e dos Teatros localizados nas Regiões de
Saúde com Risco Potencial GRAVE.

Clubes de futebol profissional:
Treino e competições

PORTARIA SES nº 550/2020

- Fica autorizado o retorno das competições
de futebol profissional no Estado de Santa
Catarina a partir da publicação da Portaria.

Comércio de Vestuário

PORTARIA SES Nº 257/2020,
posteriormente alterada
pelas portarias SES Nº
346/2020 e SES Nº 708/2020

- Ficam autorizados a funcionar os
estabelecimentos internos a shoppings,
centros comerciais e galerias, desde que
atendam os requisitos descritos na Portaria
SES 257/2020;
- Permanece não permitida a prova de
vestimentas como roupas. Poderá ser feita a
prova dos acessórios e bijuterias se os
mesmos forem higienizados após o contato
com os clientes. Poderá ser feita a prova dos
calçados se utilizarem um plástico filme no
calçado, para o cliente provar e retirado após
a prova e/ou se forem higienizados.

PORTARIA SES Nº 714/2020

Funcionamento
condicionado
ao
cumprimento das medidas de prevenção
disciplinadas na Portaria em questão.

Cursos Técnicos (excetuando-se os cursos das
escolas da rede estadual de ensino)

PORTARIA SES Nº 448/2020

- Permitidas as atividades de aulas práticas
limitadas a 50% da capacidade do local
Funcionamento
condicionado
ao
cumprimento das regras estabelecidas na
respectiva Portaria.

Cursos Livres (educação não formal de duração
variável)

PORTARIA SES Nº 352/2020 e
Portaria SES nº 357/2020

Concursos públicos e processos seletivos
presenciais

ENSINO - Educação Básica e Profissional

PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778/2020

Ensino em nível superior e
Ensino em nível de Pós-Graduação

PORTARIA CONJUNTA
SES/SED Nº. 447/2020 e
PORTARIA SES nº 769/2020

- Atividades presenciais permitidas;
Funcionamento
condicionado
cumprimento das respectivas Portarias.

ao

- Nas Regiões de Saúde que apresentem
Risco Potencial GRAVE é facultado aos
estabelecimentos de ensino desenvolver
atividades
de
reforço
pedagógico
individualizado, desde que tenham os Planos
de Contingência homologados, conforme
determina a Portaria Conjunta SED/SES/DCSC
nº 750 de 25 de setembro de 2020.
- Portaria Conjunta SES/SED n. 792 de 13.10.
2020 Institui o Anexo III Diretrizes Sanitárias
Gerais.
- Os estabelecimentos, públicos e privados,
devem manter as aulas presenciais de forma
alternada, limitando-se a 30% da capacidade
operativa do estabelecimento, nas Regiões
de Saúde com Risco Potencial GRAVE.;
- Estas atividades estão autorizadas aos
estabelecimentos que dispuserem de
estrutura para manter o distanciamento de
1,5 metros (um metro e meio) entre todos os
frequentadores do ambiente educacional;
Funcionamento
condicionado
ao

cumprimento das
respectiva Portaria.

regras

dispostas

na

Eventos e competições esportivas privadas
(CRED) e da FESPORTE

PORTARIA SES nº 703/2020

- Modalidades individuais sem contato
direto, podem ser realizadas em regiões de
saúde que apresentem Risco Potencial
GRAVE;
- Modalidades individuais com contato direto
e modalidades coletivas seguem proibidas
em regiões de saúde que apresentem Risco
Potencial GRAVE.

Congressos, Palestras, Seminários e afins

PORTARIA SES nº 715/2020,
posteriormente alterada
pelas Portarias SES nº
770/2020 e nº 830/2020

- Autorizada a realização de Congressos,
Palestras e afins, respeitando a capacidade
de 25% de ocupação do espaço nas regiões
de saúde que apresentem Risco Potencial
GRAVE.

Feiras e Exposições

PORTARIA SES Nº 716/2020,
posteriormente alterada pela
Portaria 823/2020

- fica autorizada a realização de feiras e
exposições, respeitando a capacidade de
ocupação de 25% do espaço nas Regiões de
Saúde com Risco Potencial GRAVE.

Casamentos, aniversários, jantares,
confraternizações, bodas, formaturas, batizados,
festas infantis e afins

PORTARIA SES Nº 710/2020,
posteriormente alterada pela
Portaria 821/2020

- fica autorizada a realização de eventos
sociais, respeitando a capacidade de
ocupação de 30% do espaço nas Regiões de
Saúde com Risco Potencial GRAVE.

Futebol recreativo

PORTARIA SES nº 664/2020

Futsal

PORTARIA SES nº 754/2020

Hotéis, albergues, pensões, motéis e serviços de
hotelaria em geral

PORTARIA SES nº 244/2020,
posteriormente alterada pela
PORTARIA SES nº 743/2020

Igrejas, Templos Religiosos ou reunião presencial
de cunho religioso

PORTARIA SES nº 254/2020,
posteriormente alterada
pelas Portarias SES nº
269/2020 e nº 736/2020

- Os jogos somente podem ocorrer em dias
alternados;
- será exclusivamente para atletas com idade
igual ou superior a 16 anos
- deve-se respeitar os demais regramentos
dispostos na Portaria em questão.
- Fica Autorizada a retomada dos treinos e
jogos de futsal, promovidos pela Federação
Catarinense de Futebol de Salão, em Regiões
de Saúde que apresentem Risco Potencial
GRAVE;
- Permanece proibida a presença de públicos
nos treinos e jogos do futebol de salão.
- Fica autorizada a hospedagem em hotéis,
pousadas, albergues e afins;
- Nas Regiões de Saúde com Avaliação de
Risco Potencial GRAVE, a ocupação fica
limitada a 60% (sessenta por cento) da
capacidade do estabelecimento e garantindo
o cumprimento das medidas sanitárias
descritas na Portaria n° 244/2020.
- Igrejas, templos religiosos e afins tem
autorização para permanecerem abertos;
- nas Regiões de Saúde com Avaliação de
Risco Potencial GRAVE, a lotação máxima é
de 50% (cinquenta por cento) da capacidade
total;
- deve-se respeitar os demais regramentos
dispostos nas respectivas Portarias.

Museus

Parques e praças (espaços públicos) sem
controle de acesso de público

Parques naturais e urbanos com controle de
acesso de público

PORTARIA SES nº 712/2020,
posteriormente alterada pela
PORTARIA SES nº 771/2020

- Permitido o funcionamento de museus a
céu aberto, adotando as medidas descritas
no Art. 2º, §§ 1º e 2º da Portaria SES nº
712/2020

PORTARIA SES nº 592/2020

- Suspensão de concentração e de
permanência de pessoas em espaços
públicos de uso coletivo, como parques,
praias e praças, com exceção da prática de
esportes individuais.

PORTARIA SES nº 391/2020

Parques aquáticos

PORTARIA SES nº 705/2020

Shopping centers

PORTARIA SES nº 257/2020,
posteriormente alterada
pelas Portarias SES nº
743/2020 e nº 758/2020

Supermercados, mercados, mercearias,
açougues, peixarias, feiras livre

PORTARIA SES nº 743/2020

Transporte de passageiros por Táxi ou aplicativo

PORTARIA SES nº 253/2020

- permitidas as atividades físicas ao ar livre
como caminhadas e trilhas;
- seguir os demais regramentos emitidos pela
respectiva Portaria.
- Nas Regiões de Saúde que apresentem
Risco Potencial GRAVE, o número de
visitantes deve ser de, no máximo, 40% da
sua capacidade;
- Funcionamento fica condicionado ao
cumprimento das regras dispostas na
respectiva Portaria.
- Nas Regiões de Saúde com Avaliação de
Risco Potencial GRAVE, o acesso fica
limitado a 70% (setenta por cento) de sua
capacidade
instalada,
garantindo
o
cumprimento das medidas sanitárias
descritas na Portaria n° 257/2020.
- Fica irrestrita a entrada de pessoas nos
estabelecimentos
que
comercializam
medicamentos e gêneros alimentícios
(farmácias, mercados e supermercados),
garantindo o distanciamento mínimo de 1,5
m entre as pessoas e cumprindo as demais
medidas sanitárias com relação à proteção
das mesmas.
- Permitido o funcionamento de tais
atividades devendo seguir os critérios
dispostos na portaria em questão.

Restrições estabelecidas pelo art. 4° da Portaria 592/2020 da Secretaria de Estado da Saúde
(posteriormente alterada pela Portaria 658/2020 e 769/2020):
Art. 4º Nas regiões de saúde classificadas em RISCO POTENCIAL GRAVE devem ser adotadas as
seguintes medidas de enfrentamento:
I – suspensão do acesso de público a competições esportivas públicas ou privadas, oficiais ou não;
II – suspensão de atividades em cinemas, teatros, casas noturnas, museus, assim como de eventos,
shows e espetáculos que acarretem reunião de público;
III - suspensão das aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada de ensino, municipal,
estadual e federal, relacionadas a educação infantil, ensino fundamental, nível médio e educação de jovens e
adultos (EJA), sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição
oportunamente; (acrescido pela Portaria nº 769 de 1º de outubro de 2020)

IV – suspensão de concentração e de permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo,
como parques, praias e praças, com exceção da prática de esportes individuais;
V – autorização de funcionamento dos serviços públicos municipais, estaduais e federais de forma
presencial, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do total de agentes públicos em exercício nos respectivos
órgãos, excetuados os serviços essenciais;
VI – fiscalização e encerramento das atividades de estabelecimentos que não estejam atendendo às
normas sanitárias de prevenção à COVID-19, sejam elas orientadas por regramento específico ou geral, como uso
obrigatório de máscara, distanciamento entre pessoas, prioridade à ventilação natural e disponibilização de álcool
70% para higienização das mãos;
VII – suspensão de conferências públicas ou privadas que acarretem aglomeração de pessoas,
excepcionadas as missas e cultos religiosos; (acrescido pela Portaria nº 769 de 1º de outubro de 2020)
VIII – autorização de funcionamento, condicionada ao cumprimento de Portarias SES que
regulamentam protocolos sanitários específicos, das seguintes atividades: (acrescido pela Portaria nº 769 de 1º de
outubro de 2020)
a) bares e restaurantes de atendimento no local;
b) academia de ginástica, musculação, crossfit, funcionais, natação, hidroginástica e hidroterapia;
c) shopping centers, galerias, centros comerciais, comércio de rua e no geral;
d) supermercados e lojas de departamento;
e) atividades relacionadas ao turismo, que já possuam regramento específico, como hotéis, pousadas,
albergues e afins, ficando restritas as demais atividades relacionadas até a respectiva regulamentação por meio de
Portaria;
f) transporte coletivo urbano municipal, bem como transporte por táxis e aplicativos de mobilidade
urbana;
g) eventos e competições esportivas profissionais de automobilismo e futebol, sem presença de
público, bem como o treinamento com ou sem bola;
h) eventos públicos de entretenimento na modalidade drive-in;
i) atividade exercida por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e
pragas urbanas;
j) serviços de delivery;
k) leilões de bovinos;
l) agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito;
m) profissionais autônomos ou liberais de saúde;
n) construção civil, obras de infraestrutura e atividades correlacionadas;
o) aulas práticas de cursos técnicos, atividades de ensino presencial em estabelecimentos acadêmicos
públicos e privados nas modalidades de ensino superior e pós-graduação, bem como aulas teóricas nas
dependências do DETRAN e centro de formação de condutores.
IX – Autorizar as atividades extracurriculares e de reforço pedagógico nas unidades de ensino.
(acrescido pela Portaria nº 769 de 1º de outubro de 2020)

