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DEFINIÇÕES DE CASOS
O paciente de COVID-19, de modo geral,
apresenta os seguintes sintomas e sinais:
febre (>37,8ºC), tosse, dispneia, mialgia,
fadiga, sintomas respiratórios e sintomas
gastrointestinais, como diarreia (mais raros).
SITUAÇÃO 1: Caso de Síndrome Gripal
(SG)
Indivíduo que apresente febre de início
súbito, mesmo que referida, acompanhada de
tosse OU dor de garganta e pelo menos um
dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia OU
artralgia, na ausência de outro diagnóstico
específico.
SITUAÇÃO
2: Caso de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG)
Indivíduo que apresente febre de início
súbito, mesmo que referida, acompanhada de
tosse OU dor de garganta E que apresente
dispneia OU saturação de O2 < 95% OU
desconforto respiratório OU que evoluiu para
óbito por SRAG, independente da internação;
SITUAÇÃO 3: Caso confirmado de SRAG
pelo SARS-CoV 2
Caso de SRAG com confirmação laboratorial
para o SARS-CoV 2.

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM MACEIÓ
Até o dia 31/03 o Município apresentou
483 casos que atendiam à definição de
caso suspeito. Dentre os casos suspeitos,
17 foram confirmados laboratorialmente
para o vírus relacionado a COVID-19,
destes, 02 são residentes do RJ e 02 do
DF e 01 foi à óbito. 212 encontram- se
em investigação, 254 foram descartados
por critério laboratorial.
Fonte: Boletim Epidemiológico Nº 25 / SESAU-AL .

Figura 1 – Frequência de casos que atendem
para COVID-19, no município de Maceió até
31/03/2020.
Em
Confirmados
investigação
212

Descartado
por
Óbito Total
Laboratório

17

254

01

Fonte: Boletim Epidemiológico Nº 25 / SESAU-AL .

No gráfico 1 tem-se a distribuição dos casos
confirmados da COVID-19 segundo sexo, sendo
que, 09 casos são do sexo masculino e 08 casos
do sexo feminino.
Gráfico 1 - Casos confirmados para
COVID-19, segundo sexo. Maceió, 2020.
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notificados de imediato (em até 24
horas) pelo profissional de saúde
responsável pelo atendimento, com o
preenchimento da ficha de SRAG e
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Fonte: CIEVS/AL dados em 31/03/2020.

Contate o CIEVS/AL para notificação de casos suspeitos de Coronavírus: (82) 3315-2059 / 08002845415 (horário
comercial – todos os dias); (82) 98882-9752 (24 h). E-mail:notifica@saude.al.gov.br.
CIEVS Municipal: 82 –98752-2065
Gerência de VigilânciaMunicipal:82 – 3312- 5584
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No gráfico 2 tem-se a distribuição dos casos confirmados para COVID-19 segundo faixa etária,
sendo que, 01 caso pertence a faixa etária entre 10 a 19 anos, 04 casos de 20 a 29 anos, 01 caso de
30 a 39 anos, 03 casos de 40 a 49 anos, 02 casos de 50 a 59 anos, 04 casos de 60 a 69 anos e 02
casos maiores de 70 anos.
Gráfico 02 – Casos confirmados para COVID-19, segundo faixa etária,
Maceió, 2020.
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Fonte: CIEVS/AL dados em 31/03/2020.

No gráfico 3 tem-se a distribuição dos casos
confirmados para COVID-19 segundo
município de residência, sendo que, 13
casos são de Maceió e 04 casos de outros
Estados: 02 de Brasília e 02 do Rio de
Janeiro.

Gráfico 3 - Casos confirmados para
COVID-19, segundo município de
residência, Maceió, 2020.

No gráfico 4 tem-se a distribuição dos casos
confirmados da COVID-19 segundo situação
atual, sendo que, 09 casos não estão mais em
quarentena e estão sem sintomas, 02 casos
estão em isolamento domiciliar, 03 casos
estão hospitalizados, 02 casos tiveram alta
hospitalar e 01 óbito.
Gráfico 4 - Casos confirmados para
COVID-19, segundo Situação Atual,
Maceió, 2020.
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Fonte: CIEVS/AL dados em 31/03/2020.

Fonte: CIEVS/AL dados em 31/03/2020.

Contate o CIEVS/AL para notificação de casos suspeitos de Coronavírus: (82) 3315-2059 / 08002845415 (horário
comercial – todos os dias); (82) 98882-9752 (24 h). E-mail:notifica@saude.al.gov.br.

CIEVS Municipal: 82 – 98752-2065
Gerência de VigilânciaMunicipal: 82 – 3312- 5584

Informe Epidemiológico COVID-19

N º 1 3 / 2020

31 de março de 2020

Coleta de amostras Clínicas:
Em todos os casos de SRAG deve ser realizada coleta da nasofaringe (NSF) e orofaringe, utilizando
3 swabs (2 para NSF e 1 para orofaringe), acondicionados no mesmo meio de transporte viral para o
LACEN-AL, acompanhada da ficha de SRAG e cadastro no GAL. A coleta deve ser realizada,
preferencialmente, até o 3º dia do início dos sintomas, podendo ser feita até o 7º dia.
A COLETA DE NSF PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19 ESTÁ INDICADA:
• Para todos os casos classificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);
• E para os profissionais da saúde SINTOMÁTICOS, para que possam com segurança continuar no
trabalho.
ATENÇÃO!
A coleta NÃO está indicada:
• Para pessoas assintomáticas;
• Para os casos de resfriado ou Síndrome Gripal
(SG).
 Atentar para definição de caso para síndrome gripal

RECOMENDAÇÕES
1)Quando for SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave):
CONDUTA: isolamento hospitalar com medidas de precaução padrão por gotícula e contato,
restrição de profissionais em contato com o paciente e restrição de visitas; no caso de
procedimentos que gerem aerossóis utilizar máscara N95.
Iniciar o fosfato de oseltamivir (Tamiflu®)* de imediato.
Isolamento dos CONTATOS DOMICILIARES por 14 dias.

CONDUTA: orientar isolamento domiciliar dos casos e dos contatos por 14 dias.
IMPORTANTE!
Em qualquer das situações (SRAG ou SG), quando o paciente pertencer a grupo de risco é indicado o
uso do fosfato de oseltamivir (Tamiflu®)*, de acordo com o Protocolo de Influenza, do Ministério da
Saúde (Protocolo de tratamento de Influenza:2017).
A avaliação da situação e a prescrição do fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) são de
competência do profissional médico.
O link para notificação dos casos suspeitos do novo coronavírus COVID-19 ehttp://notifica.saude.gov.br/login

SUS VE:

Contate o CIEVS/AL para notificação de casos suspeitos de Coronavírus: (82) 3315-2059 / 08002845415 (horário comercial –
todos os dias); (82) 98882-9752 (24 h). E-mail:notifica@saude.al.gov.br.

CIEVS Municipal: 82 – 98752-2065
Gerência de VigilânciaMunicipal: 82 – 3312- 5584

