Boletim informativo
Monitorização de casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19
Unidades Pré Hospitalares/ IGESDF

Sobre a doença
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico
que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos
e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade
respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de
insuficiência respiratória (suporte ventilatório).

Situação epidemiológica-UPA
O Primeiro atendimento para caso suspeito de COVID-19 foi no dia 03/02/2020 na Unidade de
Pronto Atendimento do Recanto da Emas . Seguimos o protocolo do Ministerio da Saúde e em 3 dias após
o processamento da amostra com resultado - Não detectável para SARS-COV2.
A Superintêndencia da Unidade de Atenção Pré Hospitalar diante do primeiro caso suspeito reforçou a
importância de treinamentos para as equipes, frizando os conhecimentos sobre os cuidados para prevenir o
contágio, ofertando mais segurança para os profissionais que atuem no atual cenário.

Situação Epidemiológica nas Unidades de Pronto Atendimento até dia 13/07/2020
Foram atendidos 21.162 pacientes com suspeita para a COVID-19 , onde 2.638 testaram positivo,
sendo que 80 evoluiram para óbito
Dados Referentes aos casos confirmados de COVID-19 nas Unidades de Pronto Atendimento-24H.
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Dados Referentes aos óbitos Suspeita/Confirmação da Covid-19 das Unidades de Pronto Atendimento-24H nos meses de
Abril, Maio, Junho e Julho.
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Recomendações
As notificações de casos suspeitos de COVID-19 sem critérios de gravidade devem ser inseridas no e-SUS
Vigilância Epidemiológica no endereço eletrônico https://notifica.saude.gov.br/login. Os casos que que
atendem à definição de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) devem ser notificados no SIVEP-Gripe.
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