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CASO SUSPEITO - definições
Febre*

SITUAÇÃO 1:
E pelo menos um sinal ou
sintoma
respiratório
(tosse,
dificuldade
para
respirar,
batimentos de asas nasais entre
outros)
E histórico de viagem para áreas
com transmissão local**, de
acordo com a OMS, nos últimos
14
dias
anteriores
ao
aparecimento dos sinais ou
sintomas.
SITUAÇÃO 2: Febre*
E pelo menos um sinal ou
sintoma
respiratório
(tosse,
dificuldade
para
respirar,
batimentos de asas nasais entre
outros)
E histórico de contato próximo
de caso2 suspeito para o
(COVID-19), nos últimos 14 dias
anteriores ao aparecimento dos
sinais ou sintomas.
SITUAÇÃO 3: Febre1
OU pelo menos um sinal ou
sintoma
respiratório
(tosse,
dificuldade
para
respirar,
batimento das asas nasais entre
outros)
E
contato
próximo
de
caso2 confirmado de COVID-19
por laboratório, nos últimos 14
dias anteriores ao aparecimento
dos sinais ou sintomas.

Nº 3
O CIEVS/AL por meio deste INFORME apresenta a
situação da doença pelo Coronavírus (COVID-19).
CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO
NO MUNDO
Até o dia 04/03/2020, até as 11h, a informação oficial dá
conta de 90.870 casos confirmados de COVID-19.
Na China foram 80.304 (88,37%) casos, com 2.946 óbitos
(taxa de letalidade de 3,6%)
Fora da China foram 10.566 (11,6%) confirmados, com
1.190 óbitos.
Áreas com transmissão sustentada
• Alemanha, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte,
Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes
Unidos, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França,
Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Itália, Japão, Malásia ,
Noruega, Reino Unido, San Marino, Singapura, Suíça,
Tailândia, Vietnã .

NO BRASIL
Até o dia 04/03/2020 (11h) são 488 casos suspeitos,
dois casos do estado de São Paulo foram confirmados e
os demais estão em investigação.

* Febre pode não estar presente em

alguns casos como, por exemplo,
em
pacientes
jovens,
idosos,
imunossuprimidos
ou
que
em
algumas situações possam ter
utilizado medicamento antitérmico.

Fonte: Ministério da Saúde

Contate o CIEVS/AL (para notificação de casos suspeitos e informações):
Por telefone: (82) 3315-2059/ 0800 284 5415 (Horário comercial – todos os dias); (82) 98882-9752 (24hs).
Por e-mail: notifica@saude.al.gov.br
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Nº 3
CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO (continuação)

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

EM ALAGOAS
Até o dia 02/03 foram notificados 12 casos suspeitos de
COVID-19.
5 (cinco) permanecem como suspeitos e seguem em
investigação, 1 (um) foi descartado para COVID-19 e 6
(seis) após análise de todos os dados, foram excluídos por
não terem validados os critérios de suspeição (Quadro 1).
Quadro 1 - Casos notificados para COVID-19, segundo município
de notificação e classificação final. Alagoas, 2020*
Municíp
io
Maceió

Em
investigação
5

CASOS NOTIFICADOS
Confirm
Descartado
ado
p/ laboratório
1

Excluído

Total

6

12

Fonte: Redcap/MS *dados em 04/03/2020 - base exportada às 11h

Todos os casos notificados tiveram
história de
deslocamento para países com transmissão local de
COVID-19.
Para o primeiro caso validado como suspeito (27/02) a
avaliação
laboratorial
apontou
o
agente
viral
Metapneumovírus. Todos os 6 (seis) casos excluídos
tiveram coleta de nasofaringe, com resultados já
disponíveis para 3 (três): um Rinovírus; um Rinovírus com
Enterovírus; e um com resultado negativo para todos os
vírus pesquisados.
Dentre os casos notificados 7 (58%) são do sexo feminino
e 5 (42%) do sexo masculino. Não foram notificados
casos na faixa de 0 a 19 anos de idade (Quadro 2).
Quadro 2 - Casos notificados para COVID-19, segundo sexo e
faixa etária, AL, 2020*.

Faixa etária
0-19 anos
20-29 anos
30-39 anos
40-49 anos
50-59 anos
60-69 anos
Acima de 70 anos
Total

Sexo
F
2
2
1
1
1
7

Total
M
1
2
2
5

N°
3
4
1
3
1
12

%
25
33
8
25
8
100

Fonte: Redcap/MS *dados em 03/03/2020 - base exportada às 11h

Os
contatos
dos
casos
suspeitos
estão
sendo
monitorados em articulação com a equipe do CIEVS da
secretaria municipal de saúde de Maceió.
Recomendações ao viajante que retorna ao Brasil


Caso tenha estado em algum dos países com transmissão
sustentada, nos últimos 14 dias e apresentar febre, tosse e
dificuldade para respirar, procurar atendimento médico de
imediato, informando, com detalhes o histórico de viagem, ou seja,
todos os locais visitados.

