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SITUAÇÃO 1: VIAJANTE: 

Pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de

viagem internacional de qualquer país E

apresente febre E 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); OU

SITUAÇÃO 2: CONTATO PRÓXIMO: 

Pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato

próximo de caso suspeito ou confirmado para

COVD-19 E apresente febre OU 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); OU

CASO PROVÁVEL

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

OU 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) OU outros sinais

e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/

artralgia, dor de cabeça, calafrios, gânglios

linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito,

desidratação e inapetência.

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM 

MACEIÓ
CASOS SUSPEITOS

Até o dia 19/03 foram notificados 87 casos de

COVID19. Desses, 06 foi confirmado

laboratorialmente para o SARS-CoV-2,

causador da COVID-19, 45 encontram-se em

investigação e 36 foram descartados por critério

laboratorial.

Casos notificados para COVID-19, no 

município de  Maceió até 18/03/2020.

EM INVESTIGAÇÃO CONFIRMADO
DESCARTADO P/ 

LABORATÓRIO
TOTAL

45 6 36 87

Secretaria Municipal de Saúde 

Diretoria de Vigilância em Saúde

Coordenação Geral de Epidemiologia

Gerência de Vigilância  das Doenças e Agravos Transmissíveis e Não Transmissíveis

Fonte:  Boletim Epidemiológico Nº 15 / SESAU-AL .

CIEVS Municipal: 82 – 98752-2065 

Gerência de Vigilância Municipal: 82 – 3312- 5584 

Contate o CIEVS/AL para notificação de casos

suspeitos e informações sobre Coronavírus:

(82) 3315-2059 / 08002845415 (Horário

comercial – todos os dias);

(82) 98882-9752 (24 h).

E-mail: notifica@saude.al.gov.br.

Não é realizada coleta para exames de

laboratório em domicílio ou no LACEN, a coleta

é feita no serviço que fez o atendimento.

Alerta-se que, a febre pode não estar presente em

alguns casos, como, pacientes jovens, idosos,

imunossuprimidos ou que em algumas situações

possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas

situações, a avaliação clínica deve ser levada em

consideração e a decisão deve ser registrada na ficha

de notificação.


