
 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Posse 

Boletim informativo Semana 20 

Análise da Situação Epidemiológica: 

No Estado de Goiás foram registrados a pre-

sença de casos em 49 municípios, sendo que até 

o presente momento a Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás informou que há 1.225 casos 

confirmados de Covid -19 e destes 61 óbitos. 

 O atual cenário epidemiológico de Posse de 

acordo com o monitoramento de Síndrome Gri-

pal e outros suspeitos para Covid-19 segue grá-

fico. 

 

       No momento a Vigilância Epidemioló-

gica informa que no Município de Posse 

Goiás, em especial no Povoado de Rodovi-

lândia 200 habitantes, teve contato direto 

com COVID-19 POSITIVO, sendo que o 

rastreamento implicou em isolamento de 35 

pessoas e 4 profissionais da saúde, atingindo 

14% da população do Povoado e 2% de pro-

fissionais de saúde.   

 

 

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica apresenta os Ví-

rus respiratórios circulantes em nosso município no ano de 

2020. 

 

Ao monitorar casos de doenças respiratórios 

levando em consideração os vírus circulantes e o agra-

vamento neste período, foi possível verificar algumas 

variáveis relacionadas a internação e óbito em nosso 

município, o que reforça ainda mais a necessidade de 

manter-se as medidas de prevenção.  

 

Nota Importante: “Ficar em casa” no atual con-

texto no enfrentamento ao Coronavírus, é mais do que 

um ato de segurança, é um gesto de carinho a você e às 

pessoas que estão no seu entorno. Por isso, a prática do 

isolamento social se torna tão importante nesse mo-

mento. A medida tem sido uma das principais reco-

mendações de órgãos como a Organização Mundial da 

Saúde, o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal 

de Saúde de Posse Goiás na prevenção contra a proli-

feração do vírus. 

Responsável/elaboração: Enfermeira Auridete 

Josefa de Sousa 14/05/2020 
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