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I. Situação Epidemiológica no Município e no Brasil:
Até a presente data o Município de Votuporanga apresenta 01 caso confirmado para o
COVID-19 conforme Tabela 1 e 13 casos negativos para o COVID-19 conforme Tabela 2.

1

O Município de Votuporanga registra 62 casos notificados como suspeitos de
Coronavírus, sendo 19 na classificação antiga do Ministério da Saúde (Tabela 3 ) e 43 dentro
da nova classificação que determina a notificação e coleta de exames somente para pacientes
com Sindrome Respiratória Aguda Grave (internados e críticos) e para profissionais de saúde
(Tabela 2 e 3). Hoje houveram 03 altas hospitalares.

Observação: Destes 19
pacientes, 02 são
profissionais da saúde.
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Desde o dia 20/03/2020, atendendo à determinação expedida pela Resolução da Secretaria
de Estado da Saúde (SS 28, de 17 de março de 2020), os exames laboratoriais visando o diagnóstico
de Coronavírus passaram a ser realizados somente em pacientes internados graves ou críticos e para
os profissionais de saúde com sintomas do Covid-19. Os pacientes assintomáticos, síndrome gripal
leve e/ou moderada não realizam exames específicos para Covid-19, porém, estão sendo monitorados.
Sendo assim, de acordo com as novas definições do Ministério da Saúde e Resolução da
Secretaria de Estado da Saúde, o Município, até a presente data 31/03/2020 às 17:30h, apresenta os
seguintes dados:
Casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Quanto as internações 07 casos residentes de Votuporanga encontram-se internados, sendo 5
em ala e 2 na Unidade de Terapia Intensiva, com ventilação mecânica invasiva (masculino de 80
anos e mais e feminino 60 a 69 anos).

Casos de Profissionais da Saúde residentes no Município de Votuporanga suspeitos de
Covid-19
Os profissionais/pacientes estão sendo monitoradas em isolamento domiciliar.
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Casos monitorados de Síndrome Respiratória Aguda Não Grave, residentes no
Município de Votuporanga


302 casos que estão em monitoramento domiciliar, acompanhados pela equipe
multidisciplinar da Secretaria de Saúde.
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No Brasil, atualização do Ministério da Saúde Coronavírus: 5.717 casos confirmados e 201
mortes. Informações estão atualizadas até as 17:21h desta tareça feira (31) - acesso em 31/03/202 às
17:42 horas https://saude.gov.br/.

II- Monitoramento do Casos Síndrome Respiratória Aguda Não Grave
Monitoramento Domiciliar: será realizado por telefone pela equipe multidisciplinar da
Secretaria Municipal de Saúde todos os casos sem Síndrome Respiratória Aguda Grave,
através de E-MAIL: epidemiologica@votuporanga.sp.gov.brinformando: NOME, DATA DE
NASCIMENTO, ENDEREÇO, TELEFONES E SE PORTADOR DE COMORBIDADES
E/OU GRUPO DE RISCO. Essa equipe fará contato diário com o paciente para verificar
evolução dos sinais e sintomas e oferecerorientações.
Essa equipe de monitoramento também fará os atendimentos via telefone para a
população de forma geral e profissional da saúde para esclarecimentos de dúvidas.
III - Prevenção
- Lavar sempre as mãos com água e sabão e evite levar as mãos aorosto;
- Usar sempre álcool em gel 70% para higienização das mãos eobjetos;
- Não compartilhar utensílios de uso pessoal (toalhas, copos, talheres etravesseiros);
- Caso você faça parte do público alvo da vacina contra gripe, imunize-se todos osanos;
- Mantenha hábitos saudáveis, alimente-se bem, coma verduras e frutas e beba bastante
água;
- Evitar aglomerações de pessoas e em caso de sintomas gripais evite circulação e
mantenha-se nodomicílio;
- Evite circulação desnecessária;
- Mantenha as medidas de etiqueta ao tossir e espirrar (cobrir a boca e nariz com o
antebraço ou lençodescartável).
- Evite abraços, apertos de mão e beijos norosto.
IV – InformaçõesGerais
- Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à
Saúde, versão 6 – Ministério da Saúde, atualizado em 30/03/2020;
- Procedimento Operacional Padronizado – versão 01 – Ministerio da Saúde,
atualizado em 30/03/2020;
- Até o momento não há tratamento específico e nem vacina para infecção pelo novo
Coronavírus(Covid-19).
- Os dados estão disponíveis na plataforma integrada de Vigilância em Saúde do
Ministério
da
Saúde,
disponível
no
endereço
eletrônico:
htttp://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
- O aplicativo Coranavírus–SUS está disponível para celular e com sistema operacional
android e no seguinte link da Google Play:http://bit.ly/AndroidAppCoronavírus-SUS e
pelo iOS pelo seguinte link na APP Store:http://bit.ly/iOSAPPcoronavirus-SUS
- Decreto Municipal nº12.186 de 25 de março de 2020. Da Nova redação ao Decreto
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Nº12.174, de 21 de março de 2020, que decretou novas medidas de proteção a saúde
pública em decorrência da pandemia do coronavírus.
- Decreto Municipal nº12.200 de 30 de março de 2020. Acresce dispositivos no Decreto
nº12.174, de 21 de março de 2020, alterado pelos Decreto nº12.186, de 25 de março de
2020 e nº12.192, de 27 de março de 2020, que decretou novas medidas de proteção da
Saúde Pública em decorrência da Pandemia Coronavírus.
- Em caso de dúvida a população ou o profissional de saúde poderá fazer contato no
telefone 0800-7718070
Referência
- Boletim Epidemiológico 5 – Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública/
Covid-19 – Secretaria de Vigilância em Saúde/ Ministério da Saúde,14/03/20.

- Nota Técnica GVIMS/CCTES/ANVISA nº 04/2020 - Orientações para Seviços de Saúde:
Medidas de Prevenção e Controle que devem ser adotadas durante a Assistência aos Casos
Suspeitos ou Confimados de Infecção pelo Novo Coronavírus (SARS-COV-2), atualizada em
21/03/2020
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