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NO BRASIL 

Até o dia 25/03 as 18h o Ministério da Saúde contabilizou 2.433 

casos confirmados e 57 óbitos, sendo 48 no estado de São Paulo, 

seis no Rio de Janeiro, um em Pernambuco e um no Amazonas. 

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA 

Até o dia (20/03/2020) as 19h26min a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), declarou que todo o território nacional está sob 

status de transmissão comunitária do COVID-19. Aumentando 

para 45% o número de casos. 

EM ALAGOAS 

Até o dia 25/03 o Estado informou através do informe 

epidemiológico nº17 emitido pelo CIEVS/AL, 192 casos que 

atendiam à definição de caso suspeito, conforme preconizada 

pela MS. Dentre os casos suspeitos, 207 encontram-se em 

investigação, 145 foram descartados por critério laboratorial e 

11 (onze) foram confirmados também por critério laboratorial. 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APRESENTA A 

SITUAÇÃO DA DOENÇA CORONAVÍRUS 2019. 

DEFINIÇÕES DE CASO 

CASO SUSPEITO 

SITUAÇÃO 1: Pessoa residente em ALAGOAS que 

apresente febre e, pelo menos, um dos sinais ou 

sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal 

ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de 

cianose, batimento de asa de nariz, tiragem 

intercostal e dispneia) E nos últimos 14 dias antes 

do início dos sintomas, histórico de viagem a área 

com transmissão local* ATENTAR PARA OS 

CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO PARA EXAMES 

DIAGNÓSTICOS DA COVID-19. 

SITUAÇÃO 2: Pessoa que, nos últimos 14 dias, 

retornou de viagem internacional ou de qualquer 

estado do Brasil E que apresente febre E, pelo 

menos, um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, 

congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 

< 95%, sinais de cianose, batimento de asa de 

nariz, tiragem intercostal e dispneia) E Nos 

últimos 14 dias antes do início dos sintomas, 

tenha tido contato próximoɇ com caso suspeito 

ou confirmado para o novo coronavírus (COVID-

19). 

CASO PROVÁVEL: 

SITUAÇÃO 3: Pessoa que, nos últimos 14 dias antes do 

início dos sintomas, teve contato PRÓXIMO OU 

DOMICILIAR com caso CONFIRMADO para COVID-19 e 

apresente febre OU, pelo menos, um sinal ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção 

de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade 

para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 

95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, 

tiragem intercostal e dispneia). 

Importante! Com a edição da Portaria nº 454, de 20/3/2020, que “Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária 
do corona vírus (COVID-19)” a SESAU apresenta neste IE 16 as definições de caso que serão adotadas a partir desta data. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/CIEVS/AL 
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICOM DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ 

COVID-19 
 

Nesta quarta (25), até às 18h a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em 

Saúde, informa que a equipe realizou visita a 21 residências, totalizando 44 novas pessoas 

monitoradas, totalizando com o dia de ontem 138 pessoas monitoradas (pessoas que estão 

sendo acompanhadas após terem chegado de viagem de áreas de risco). É extremamente 

importante que pessoas recém-chegadas e/ou chegando de viagem de outros Países ou 

Estados comuniquem as autoridades sanitárias. 

 

 

 

 MONITORADOS: Pessoas que estão sendo acompanhadas após terem chegado de viagem de áreas de risco. 

 SUSPEITOS: Pessoas que apresentaram sintomas semelhantes aos do COVID 19. 

 EM INVESTIGAÇÃO: Pessoas que realizaram exame (SWAB) e aguardam resultado. 

 CONFIRMADOS: Pessoas que testaram POSITIVO para o COVID19, após realização do exame (SWAB). 

  DESCARTADO/LABORATORIAL: Pessoas que testaram NEGATIVO para o COVID19, após realização do exame 

(SWAB). 

 

Um novo caso foi registrado hoje, mas se trata de uma paciente do município de 

Belém, que deu entrada na UPA de Palmeira dos Índios, portanto, ficando como 

notificação de casos suspeito no município. 

A Vigilância Sanitária (VISA) realizou visitas domiciliares que mostraram resistência ao 

isolamento domiciliar.  A VISA recebeu denúncias para visitas em bares, festas 

particulares e barbearias, mas não foi constatada nenhuma irregularidade. 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO  CASOS NOTIFICADOS 

PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS 

MONITORADOS EM INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS/LABORATORIAL  

138 03 0 01  

ATENÇÃO: Idosos, doentes crônicos, pessoas que passam por tratamentos oncológicos e pessoas com sintomas de 

gripe, permanecem em casa e adota as medidas de isolamento domiciliar e se possível em um quarto com todo 

cuidado de higienização(álcool em gel, lavar as mãos com frequência), etiqueta respiratória (proteger as vias 

aéreas ao espirrar ou tossir, uso de máscaras e luvas). Apenas uma pessoa sai de casa para mercados e farmácia. 

Quadro 1: Casos sintomáticos para o COVID-19. 

 

Fonte: SMS/PDI 25/03/2020 


