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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – 29/04/2020
COVID-19

A partir desta data, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Feliz traz um
novo modelo de informativo sobre a situação epidemiológica do novo coronavírus. Alguns itens
apresentados nos boletins anteriores foram excluídos para melhor visualização e interpretação dos
dados.

Desde o dia 16 de março de 2020 até a data deste Boletim Epidemiológico, já foram
notificados no município de Feliz 46 pessoas com suspeita de COVID-19 – atendidas por serviço de
saúde ou por teleatendimento com a equipe de saúde. Destas 46 pessoas, 5 ainda estão sendo
monitoradas em Isolamento Domiciliar, e as demais 41 pessoas já se encontram em alta do
isolamento.

Caracteriza-se suspeita de COVID-19 qualquer pessoa que apresentar quadro de Síndrome
Gripal (conforme Nota Informativa COE/RS de 22 de abril de 2020). Todos os casos suspeitos tem
indicação para ISOLAMENTO DOMICILIAR por 14 dias, assim como seus contatos domiciliares
(pessoas que residem na mesma casa/ambiente) devido a alta probabilidade de contágio do vírus,
mesmo que estes não estejam apresentando sintomas. Os casos suspeitos e seus contatos são
monitorados por profissionais de saúde e orientados a informar a equipe sobre qualquer alteração no
seu quadro.

Para fins de divulgação, na tabela atual, não serão mais contabilizados os contatos
domiciliares dos casos notificados como suspeitos, o que justifica a redução do número de
pessoas que estão em isolamento domiciliar apresentadas no informativo, desta forma, serão
divulgados somente os casos suspeitos de covid-19 que apresentam sintomas, mas ressaltamos que
todos estes casos notificados para COVID-19, bem como seus contatos, seguirão no isolamento
domiciliar (conforme protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde). A partir do momento em
que a pessoa passar os 14 dias de isolamento e não apresentar mais sintomas gripais ela se
caracteriza como alta do quadro, contabilizando então, na estatística de Alta do Isolamento.
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Devido a atual impossibilidade de testagem em massa, os casos suspeitos e notificados nem
sempre serão testados com exames para COVID-19. Os critérios para essa testagem são definidos
pela equipe técnica de órgãos competentes e atualizados conforme o cenário do comportamento
epidemiológico da doença no País. Independente da realização de testes, frente a um caso suspeito
ou confirmado para COVID-19 as medidas que devem ser adotas serão sempre as mesmas, qual seja
o isolamento domiciliar e o acompanhamento pela equipe de saúde para identificar com agilidade
alterações nos sinais e sintomas, que possam indicar gravidade do quadro.

O acompanhamento do perfil dos casos notificados de COVID-19 é realizado pela
Vigilância Epidemiológica do município. Seus índices são constantemente revisados conforme os
dados apresentados pelo monitoramento e o cenário epidemiológico vigente. Além disso, as ações
são norteadas por protocolos técnicos como notas informativas, portarias, diretrizes provenientes
dos órgãos estaduais e federais.

Descrição dos dados apresentados:

- NOTIFICADOS de síndrome gripal: nº total de pessoas já identificadas no município de Feliz
que apresentam ou apresentaram quadro de síndrome gripal, independente de ser considerado como
caso suspeito ou confirmado de COVID-19;

- Em Isolamento: nº total de pessoas suspeitas ou confirmadas para COVID-19 que estão
em Isolamento Domiciliar por 14 dias a partir do início de seus sintomas;

- Alta Isolamento: nº total de pessoas suspeitas ou confirmadas para COVID-19 que já
passaram dos 14 dias de Isolamento Domiciliar e não apresentam mais sintomas gripais.

- CONFIRMADOS para COVID-19: nº total de pessoas confirmadas para COVID-19 através de
exames (Teste Rápido de anticorpo ou RT-PCR reconhecidos e validados por órgão competente) ou
pessoas confirmadas por critério clínico-epidemiológico, conforme definições estabelecidas em
Nota Informativa do COE-RS/SES-RS e Ministério da Saúde;

- Ativos Monitorados: nº de pessoas confirmadas para COVID-19 que ainda estão
cumprindo Isolamento Domiciliar (contabilizadas no quadro de Notificados em Isolamento);
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- Curados: nº de pessoas confirmadas para COVID-19 que já estão recuperadas e não
apresentam mais necessidade de isolamento domiciliar, visto que não tem mais sintomas e/ou
cumpriram os 14 dias de isolamento domiciliar (contabilizadas no quadro de Notificados Alta
Isolamento);

- Óbitos: nº de mortes de pessoas confirmadas para COVID-19.

A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Feliz ressalta que somente casos notificados à
Vigilância Epidemiológica do município serão contabilizados para fins estatísticos. Ressalta-se
ainda que é obrigatório que toda e qualquer instituição de saúde, pública ou privada, que realiza
exames de testagem para COVID-19 informe os casos confirmados à Vigilância Epidemiológica
Municipal.

