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Quadro 1: Frequência de casos notificados em Palmeira dos Índios 

 

MONITORADOS SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS RECUPERADO 

S 

ÓBITOS PESSOAS 

TESTADAS 

PESSOAS 

HOSPITALI 

ZADAS 

215 08 95 44 43 04 672* 10 

Fonte: SMS/PDI 25/05/2020 

 
*O total de pessoas testadas envolve exames SWAB (PCR) e testes rápidos. 

 
 SUSPEITOS: Pessoas que apresentaram sintomas semelhantes aos do COVID 19. 
 MONITORADOS: Pessoas recém-chegadas, as que residem na mesma residência que o viajante se 

instalou e as que estão sendo notificados pelo e-SUS. 
 CONFIRMADOS: Pessoas quetestaram POSITIVO para o COVID19, após realização do exame (SWAB). 
 CURADOS: Pessoas que testaram positivo e foram curados para a COVID 19. 
 DESCARTADO/LABORATORIAL: Pessoas que testaram NEGATIVO para o COVID19, após realizaçãodo 

exame (SWAB). 

 

Situação em Alagoas 

 
Entre 26/02 e 24/05, foram notificados 9.783, sendo 
672 casos suspeitos, 2.429 descartados por critério 
laboratorial, 6.682 confirmados, e entre os 
confirmados, 337 óbitos. 

 

Situação em Palmeira dos Indios 

 
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vem 
realizando ações de vigilância relacionadas à 
COVID-19, como preconizado pelo Ministério da 
Saúde, desde 16 de Março/2020. 

 
Até às 18h, desta segunda, a SMS, por meio da 
Vigilância em Saúde informa que, até ontem, tinha 
176 monitorados. Com as visitas, 46 novas pessoas 
foram incluídas no monitoramento e 7 receberam 
alta do isolamento, totalizando 215 monitorados. A 
Vigilância em Saúde notificou mais 4 casos 
confirmados e mais 8 casos suspeitos. A Vigilância 
informa ainda que, até agora, foram testadas 672 
pessoas, entre exame SWAB e testes rápidos. O 
município está com 10 pessoas hospitalizadas. 

Quem é suspeito de Síndrome Gripal (SG)? 

 
O indivíduo com quadro respiratório agudo que 

apresenta sensação febril ou febre, mesmo que 
relatada, acompanhada de tosse OU dor de 

garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. 

Em Idosos: a febre pode estar ausente. 

Quem é suspeito de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG)? 

O indivíduo que apresenta 

Síndrome Gripal com dificuldade para respirar 
OU Pressão persistente no tórax OU saturação 
de O2 menor que 95% em ar ambiente OU 
coloração azulada dos lábios ou rosto. 

Quem é a pessoa em monitoramento (ou 
acompanhamento)? 

É aquela pessoa que está sendo acompanhada 
após ter chegado de viagem de áreas de risco. 
Também são monitoradas as pessoas que estão 
na residência em que esse recém-chegado está. 
É extremamente importante que pessoas recém- 
chegadas de viagem de outros Países ou Estados 
comuniquem às autoridades sanitárias. 
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RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

O Disque Covid-19 recebe comunicados diariamente sobre pessoas recém-chegadas de 
áreas com transmissão da COVID – 19. Essas pessoas são acompanhadas pela equipe do 
Núcleo de Enfrentamento das Ações da Covid-19 e pelas unidades básicas de saúde (UBS). 
Hoje, o Disque Denúncia Covid-19 recebeu 15 ligações. A Vigilância Sanitária fez 3 visitas 
domiciliares e 4 visitas em estabelecimentos comerciais. 

 
 

CENTRO DE TRIAGEM E TESTAGEM 

Atendimentos: 57 
Testes realizados: 40 
Testes Positivos: 2  
Pacientes Liberados: 6 
Pacientes Agendados: 11 
 

 

 


