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CASO SUSPEITO - definições  

SITUAÇÃO 1: VIAJANTE: pessoa 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 com histórico de viagem 

para país com transmissão sustentada OU área 

com transmissão local nos últimos 14 dias; OU 

SITUAÇÃO 2: CONTATO PRÓXIMO: Pessoa 

que 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) E histórico de contato com 

caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos 

últimos 14 dias. 

CASO PROVÀVEL SITUAÇÃO  

3: CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que 

manteve contato domiciliar com caso confirmado 

por COVID-19 nos últimos 14 dias E que 

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 cianos, batimento de asa de nariz, tiragem 

intercostal e dispneia). Nesta situação é 

importante observar a presença de outros sinais 

e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de 

cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo 

corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, 

náusea, vômito, desidratação e inapetência. 

 

 

 

 

 

 

NO BRASIL 

Até as 17h do dia 18/03/2020, foram registrados 11.001 

casos no Brasil. Destes, 8.819 são suspeitos, 291 foram 

confirmados para o vírus, 1.890 descartados e ocorreu um 

óbito. 

EM ALAGOAS 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

divulgou por meio da plataforma do Coronavirus, os 

seguintes dados: Alagoas apresenta 55 casos, dentre os 

quais 39 suspeitos, um confirmado e 20 descartados.  

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA 

Já são considerados em situação de transmissão 

comunitária os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte. 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS 

DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APRESENTA A 

SITUAÇÃO DA DOENÇA CORONAVÍRUS 2019. 

Alerta-se que a febre pode não ser presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, 

idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. 

Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada 

na ficha de notificação. 
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 A Secretária Municipal de Saúde, através da Gerência de Vigilância 

Epidemiologia, apresenta duas notificações para Covid-19: a 

primeira notificação ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) em Maceió e a segunda notificada na Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) em Palmeira dos índios. 

 

 

 
Em 18/03/2020, às 11h, a Unidade de Pronto atendimento (UPA) de 

Palmeira dos Índios informou ao departamento de vigilância 

epidemiológica o atendimento de uma paciente considerada contato 

do caso suspeito notificado. 

 Após atendimento médico, a usuária ficou no isolamento da UPA, 

onde a mesma recebeu orientações médicas e da vigilância em saúde 

(SMS). O caso foi notificado no FORMSUS e no sistema GAL e aguarda 

coleta do exame no domicilio. 

A vigilância epidemiológica municipal vem traçando diariamente 

estratégias de monitoramento de viajantes e contatos, afim de 

controlar a epidemia. 

 

 

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICIPIO DE 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS / COVID-19 

Fonte: SMS/PDI 18/03/2020 

Quadro 1: Casos de pessoas sintomáticas para o COVID-19. 

 


