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Nota Técnica nº. 01

Assunto : Esclarecimentos

Considerando:


Boletim Ministério da Saúde Nº. 05, na página nº. 3, onde se refere à
DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS, segue abaixo:

1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
● Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem
internacional de
qualquer país E apresente:
○ Febre
○ 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
● Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato
próximo de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente:
○ Febre
○ 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.
2. CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
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● Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias, resida ou
trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente:
● Febre
● 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
● Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de
cabeça, calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito,
desidratação e inapetência.
Boletim Epidemiológico – COE COVID-19 – 13/03/2020

Levando se em conta, um vídeo publicado no Instagram da Srª. Natália,
relatando o atendimento prestado pela equipe da saúde municipal, informações
abaixo:


No dia 23 de março a Diretora da Vigilância epidemiológica enfermeira
Marilúcia Aparecida Ribeiro, tomou conhecimento que a senhora Natália fez
contato e um dos números do DISCK CORONA e estava precisando de
orientações dos profissionais da saúde quanto aos sintomas apresentado
pelo esposo. No mesmo dia a diretora da epidemiologia entrou ação, fazendo
contato via fone com a senhora Natalia, realizando as investigações
epidemiológica de acordo com o protocolo do ministério de saúde (BOLETIM
Nº. 05) citado acima. Mediante das respostas da senhora Natália o caso foi
descartado como suspeito. Assim sendo, foi orientado a manter em
isolamento domiciliar com as medidas preventivas (uso mascara, higienizar
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as mãos com água e sabão, manter a distância mínima de um metro e meio
com os demais membros da família) por sete dias e qualquer alterações nos
sintomas entrar contato com DISCK CORONA. Enfatizo, devido ter relatado
que o esposo apresentava Reniti e Asma (ao esforçar), foi tomado a conduta
de agendar uma consulta com clínico geral da equipe Saúde da Família do
PSF G, para dia 24 de Março de 2020, e mesma comunicada via telefone da
vaga desse agendamento para avaliação clínica do seu esposo e após esta
avaliação foi orientada entrar em contato com a vigilância epidemiológica
caso necessário, assim como a equipe tem conhecimento que se suspeitar de
algum caso de imediato fazer contato vigilância. Como isso não ocorreu a
Enfermeira Marilúcia, foi até a casa da Senhora Natália, no dia 27 de março,
afim informações da consulta. Ao chegar foi recebida pelo o seu esposo no
portão e em seguida ele chamou a senhora Natália e ao ser questionado qual
foi conduta da consulta médica, foi informada que não compareceu
justificando a dificuldade de ir, por não possuir automóvel. A enfermeira
investigou se houve alguma evolução dos sintomas, foi relatado que mantinha
o cansaço ao se esforçar e negou febre, tosse... aproveito para informar que
nenhum momento dentro da investigação nos últimos 14 dias esteve regiões
de casos suspeitos, confirmados ou contatos. Como informou do cansaço, a
enfermeira enfatizou da importância da consulta médica e se prontificou
diante da necessidade que na próxima segunda feira disponibilizaria um
veículo para leva-lo a uma unidade básica de saúde para avaliação médica,
uma vez que ministério da saúde orienta ir para Hospital somente casos
graves. O exame COVID-19 não foi ofertado por não enquadrar dentro do
protocolo do ministério da saúde.

A vigilância epidemiológica informa que todos os casos que chegaram ao
conhecimento foram investigados diante do boletim epidemiológico nº. 05 do
ministério da saúde e todos foram descartados como suspeito.
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A Secretaria Municipal de Saúde coloca-se a disposição a família da Senhora
Natália e toda população Cerejeirense a prestar orientações e reitera números
dos DISCK CORONA 69 9.9928-8342 ou 3342-3342 ou 3342-2108 ou 3342-3123
ou 3342-4090.

