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É objeto deste Informe atualizar as informações relativas à vigilância da COVID-

19, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Por conta da emergência do Coronavírus 

o CIEVS/SUVISA estará disponibilizando este Informe, em princípio, diariamente. 

1) Casos notificados 

Em Alagoas, até 2ª feira (02/03), foram notificados 12 (doze) casos suspeitos de 

COVID-19.  

Dentre os notificados, 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* 

Município 
CASOS NOTIFICADOS 

Total de 

notificados Em 

investigação 
Confirmado 

Descartado p/ 

laboratório 
Excluído

 

Maceió 5 - 1 6 12 

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

Foi coletada secreção da nasofaringe dos 12 (doze) casos notificados e as 

amostras foram encaminhadas ao LACEN e daí para o laboratório de referência nacional.  

Com relação ao primeiro caso validado como suspeito (27/02) a avaliação 

laboratorial teve resultado negativo para o Coronavírus e apontou o agente viral 

Metapneumovírus. Dentre os 6 (seis) casos excluídos, todos tiveram coleta de 

nasofaringe, tendo o resultado para  3 (três): um Rinovírus; um Rinovírus com 

Enterovírus; e um com resultado negativo para todos os vírus pesquisados. 

Com relação a todo 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 
Sexo Total 

F M N° % 

0-19 anos - - - - 

20-29 anos 2 1 3 25 

ASSUNTO: Casos suspeitos de COVID-19 em Alagoas – até 02/03 

Centro de Informações 

Estratégicas e Resposta em 
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30-39 anos 2 2 4 33 

40-49 anos 1 -  1 8 

        50-59 anos - - - - 

60-69 anos 1 2 3 25 

Acima de 70 anos 1 - 1 8 

Total 7 5 12 100 

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

Os contatos dos casos suspeitos vêm sendo monitorados pela equipe de 

vigilância epidemiológica da SMS de Maceió em conjunto com o CIEVS/SESAU. 

 

Recomendações ao viajante que está retornando ao Brasil 

 Caso tenha estado em algum dos 16 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. 

 

Contato CIEVS/SESAU/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 


