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Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

                                                   Boletim Epidemiológico Semana nº 22 

I. APRESENTAÇÃO: 

  A Secretaria Municipal de Saúde de Posse Goiás por meio do Núcleo de Vigilância Epidemio-

lógica divulga, semanalmente, um Boletim Epidemiológico, apresentando uma análise mais detalhada 

sobre o perfil da transmissão da COVID-19 no Brasil, no Estado de Goiás e na cidade de Posse, onde 

detalha as ações relativas à vigilância e monitoramento das Síndromes Gripais, exames laboratoriais, 

adequação de espeço físico exclusivo  no Hospital  Dr. Arquimedes Vieira de Brito ,criação de Comitê 

Técnico   e capacitação de profissionais para enfrentamento da COVID-19. 

II – INTRODUÇÃO 

 Desde o dia 31 de dezembro de 2019, a cidade chinesa de Wuhan registrou um surto de pneu-

monia atípica causada pelo COVID-19. O número de infectados e doentes, desde então, cresce em um 

ritmo exponencial alcançando outros países além da China. Devido a este fato, no dia 30 de janeiro 

de 2020 a Organização Mundial da Saúde emitiu a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

importância internacional. 

Levando em consideração as recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) e a OMS estão prestando apoio técnico ao Brasil e outros países, na preparação e resposta ao 

surto de COVID-19. 

  Entendendo a necessidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Posse Goiás, adotou medidas 

de contenção, contingência suporte técnico e adequação da planta física do Hospital Municipal para 

atendimento de possíveis pacientes acometidos pelo Covid-19.    



   

Diante do cenário, iniciamos o monitoramento dia 09/04/2020 realizando estratificação de risco, de 

acordo com a sintomatologia apresentada, ligamos a cada 48 horas para os pacientes com possível sus-

peita de Covid-19 e Síndrome Gripal, em determinadas alterações significativas relatadas, acionamos a 

Equipe de Saúde composta por médico e enfermeiro para realização de visita domiciliar.   

  A Vigilância Epidemiológica por intermédio da Secretária Municipal de Saúde em parceria 

com Hospital, implanta o serviço de monitoramento de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória 

Aguda Grave segundo diretrizes do protocolo do Ministério da Saúde. 

A Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás juntamente com o Ministério da Saúde im-

planta a gestão de dois sistemas de informações de dados referentes as notificações obrigatórias de 

caráter imediato em todos os municípios. 

Sendo o e-SUS VE exclusivo aos registros de Síndrome Gripal (SG) de obrigatoriedade em 

instituições públicas e privadas prestadoras de serviços de saúde e o   SIVEP-Gripe sistema de infor-

mação da vigilância epidemiológica da gripe, por especificações técnicas ficou exclusivo para paci-

entes hospitalizados que apresentam Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e por fim  houve 

a necessidade de introduzir uma nova ferramenta no e- SUS VE para realizar o censo de leito hospi-

talar do registro obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de coro-

navírus, nos estabelecimentos de saúde públicos e privados.  

Levando em consideração ainda as recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) e a OMS estão prestando apoio técnico ao Brasil e outros países, na preparação e resposta ao 

surto de COVID-19 que recomenda que o tratamento e internação domiciliar para casos leves seja 

colocado em prática. 

É nesta perspectiva, que a Secretaria Municipal de Saúde de Posse trabalha, onde recomenda  

aos pacientes que estão em monitoramento com síndrome gripal ou casos confirmados de COVID 19, 

com sintomas menores, como tosse leve ou febre leve, geralmente não há necessidade de procurar 

atendimento médico, que  o  ideal é ficar em casa, fazer autoisolamento (conforme as orientações 

recebidas pelo profissional de saúde).  

Mas pensando em possibilidades de agravamento o atendimento médico imediato estará à dis-

posição para os pacientes em internação domiciliar que apresentar dificuldade para respirar ou 

dor/pressão no peito.  Caso a equipe chegue no local e identifique padrões respiratórios alterados e  



 

avaliação clínica desfavorável será encaminhado para Pronto Socorro do Hospital Municipal, onde 

será estabelecido conduta médica e fluxo de encaminhamento caso seja necessário. 

Análise da Situação Epidemiológica: 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a Doença pelo Coro-

navírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em todos 

os continentes e há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste 

modo, principalmente no hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar para o ou-

tono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e óbito 

No Brasil nesta quinta-feira (28), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais 

de saúde. Foram registradas 26.764 mortes provocadas pela Covid-19 e 438.812 casos confirmados da doença 

em todo o país. Pelo menos 195.473 pacientes se recuperaram 

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 3.097 casos de doença 

pelo coronavírus. Destes, há 115 óbitos confirmados.   No Estado, há 20.630 casos suspeitos em in-

vestigação. Outros 8.752 já foram descartados.  

Há 115 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento. Há 28 óbitos suspeitos que estão 

em investigação. Já foram descartadas 225 mortes suspeitas nos municípios goianos. 

  No Município de Posse de acordo com o monitoramento de Síndrome Gripal e outros suspei-

tos para Covid-19, passou a monitorar o retorno dos pacientes removidos para tratamento de saúde 

em área endêmica, assim como também a presença de outros vírus respiratórios em 2020. Segue grá-

fico. 
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A  Vigilância Epidemiológica foi informada que em 11/05/2020 o Povoado de Rodovilândia  

com 200 habitantes  município de Posse, teve contato direto e indireto com COVID-19 POSITIVO 

caso ocorrido em 11/05/2020 vindo do distrito federal, sendo que o rastreamento implicou em isola-

mento de 37 pessoas e 4 profissionais da saúde, atingindo 15% da população do Povoado e 2% de 

profissionais da saúde.  Destes 04 realizaram teste rápido com resultado negativo, durante o período 

de isolamento 02 apresentaram sintomas leves. 

 

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica apresenta os Vírus respiratórios circulantes em nosso mu-

nicípio no ano de 2020. Segue Gráfico Abaixo:  
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 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. Segue 

abaixo gráfico: 

 

 Foi possível identificar que muitas medidas preventivas realizadas até a presente data, foram de 

grande importância no adiamento da entrada do vírus COVID 19 em nosso município, sendo possível, 

estabelecer uma relação da importância do monitoramento, o qual iniciamos na Semana Epidemioló-

gica  Número 15  com base no  Sistema de Informação  de Agravos de Notificações. Segue abaixo 

Gráfico demonstrativo: 

 

RECOMENDAÇÃO: 

 É necessário, que o isolamento social e distanciamento social associado as medidas de prote-

ção: uso de máscara e a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel entre  outras 

de etiqueta ao tossir e espirrar, sejam implementadas e fortalecidas, como já acontece por divulgação   
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dos meios de comunicação e por recomendações dos profissionais de saúde.  Porém, vale res-

saltar que o empoderamento das medidas ainda não é colocado em prática por uma grande parcela da 

população, o que ainda, é um grande desafio para conter a cadeia de transmissão viral. população, o 

que ainda, é um grande desafio para conter a cadeia de transmissão viral.  

NOTA IMPORTANTE:  

“Ficar em casa” no atual contexto ao enfrentamento do Coronavírus, é mais do que um ato de 

segurança, é um gesto de carinho a você e às pessoas que estão próximas. Por isso, a prática do isola-

mento social, se torna tão importante nesse momento. 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.  

Responsável/elaboração: Enfermeira Auridete Josefa de Sousa  

28/05/2020  



 


