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Até a presente data 08/04/2020 às 17:30h, o Município de Votuporanga apresenta 03
casos confirmados para o COVID-19 sendo que 01 encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva
com ventilação mecânica invasiva e 01 com alta do isolamento domiciliar.
O Município de Votuporanga registra 60 casos notificados como suspeitos de
Coronavírus, sendo destes 37 profissionais da saúde. No momento 47 casos com resultado
negativo para COVID-19. Dados estão apresentados abaixo na Tabela 01.

Na tabela 2 é apresentado o total de Profissionais de Saúde notificados como suspeitos
de COVID-19, que aguardam resultado de exame, por faixa etária.
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Casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Quanto as internações, no dia 08/04/2020 encontram-se 02 pacientes suspeitos hospitalizados,
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sendo 01 em UTI e outro em ala.
Os pacientes assintomáticos, síndrome gripal leve e/ou moderada não realizam exames
específicos para Covid-19, porém, estão sendo monitorados.

Casos monitorados de Síndrome Respiratória Aguda Não Grave, residentes no
Município de Votuporanga
•

263 casos que estão em monitoramento domiciliar, acompanhados pela equipe
multidisciplinar da Secretaria de Saúde.

No Brasil, atualização do Ministério da Saúde Coronavírus: 15.927 casos confirmados e 800
mortes. Informações estão atualizadas até 08/04/2020 - acesso em 08/04/2020 às 17:45 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.Essaequipefarácontatodiáriocomopacientepara verificar evolução
dos sinais e sintomas e oferecerorientações.
Essa equipe de monitoramento também fará os atendimentos via telefone para a
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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 no rosto.
- Eliminar ou restringir o uso de itens comportatilhados por pacientes e profissionais como
canetas, pranchetas e etc;
3.1. Curva e Fases Epidêmicas com distanciamento social e sem distanciamento social
implementado
Conforme Boletim Epidemiológico 07 do Ministério da Saúde, de 06 de abril de 2020 – Edição
Especial: Doença pelo Coronavírus 2019 que destaca os casos confirmados, óbitos e taxa de letalidade
no Brasil e no Mundo, assim como medidas de Distanciamento Social Ampliado e Seletivo e Risco
pelo COE-COVID19 Brasil como muito alto.

•

Distânciamento Social Ampliado: Estratégia não limitada a grupos específicos, exigindo
que todos os setores da sociedade permaneçam na residência durante a vigência da decretação
da medida pelos gestores locais. Esta medida restringe ao máximo contato entre pessoas;

•

Distânciamento Social Seletivo: Estratégia onde apenas alguns grupos ficam isolados,
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sendo selecionados os grupos que apresentam mais riscos de desenvolver a doença. Pessoas
abaixo de 60 anos podem circular livremente se estiverem assintomáticos.
IV – InformaçõesGerais
- Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento do COVID-19, versão 1 – Ministério da Saúde,
06 de abril de 2020.
- Boletim Epidemiológico 07 – Centro de Operações de Emergencias em Saúde
Pública/COVID19, Secretaria de Vigilancia em Saúde/ Ministério da Saúde, Edição Especial:
Doença pelo Coronavírus 2019, 06 de abril de 2020.
- Comunicado DVST-CVS 09/2020 – Centro de Vigilância Sanitária. Orientações aos serviços
Funerários no manejo do corpo durante a pandemia de COVID-19;
- Decreto Municipal nº12.226 de 07 e abril de 2020 – Dispõe sobre a necessidade da autoridade
sanitária Municipal obter dos responsáveis pelos hospitais públicos ou privados do Município,
informações antes de sua divulgação ao público externo, para cumprimento da legislação e normas
sanitárias e adoção de intervenções e medidas necessárias de proteção a saúde.
- Guia de Vigilância Epidemiológica: Emergência de Saúde Pública de importância Nacional pela
doença pelo Coronavírus 2019 – Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias Agudas Doença
pelo Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios, Ministério da Saúde 03/04/2020;
- 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 aplicativoCoranavírus–SUS está disponívelparacelular e comsistemaoperacional androide no
seguinte link da Google Play:http://bit.ly/AndroidAppCoronavírus-SUSe pelo iOS pelo seguinte
link na APP Store:http://bit.ly/iOSAPPcoronavirus-SUS
- Em caso de dúvida a população ou o profissional de saúde poderá fazer contato no telefone
0800-7718070

Referências
- Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento do COVID-19, versão 1 – Ministério da Saúde, 06 de
abril de 2020.
- Boletim Epidemiológico 07 – Centro de Operações de Emergencias em Saúde
Pública/COVID19, Secretaria de Vigilancia em Saúde/ Ministério da Saúde, Edição Especial:
Doença pelo Coronavírus 2019, 06 de abril de 2020.

- 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
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31/03/2020
- Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, versão

6, atualizado em 31/03/2020– Ministério da Saúde.
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