ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

NOTA
CORONAVÍRUS | COVID-19

A Prefeitura de Guaxupé, através da Secretaria Municipal de Saúde, face às inúmeras informações que tem circulado na
cidade, especialmente em redes sociais, informa que:
- A única fonte oficial sobre a situação dos casos do COVID-19 no mundo
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/ que traz atualizações constantes dos números;
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- A Secretaria Municipal de Saúde está em contato em tempo real com o Ministério da Saúde (Governo Federal) e atenta
para qualquer situação suspeita no município;
- Todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde passaram por treinamento, capacitação e estão aptos para
orientar a população, bem como lidar com quaisquer casos suspeito que possa surgir;
- A Secretaria Municipal de Saúde tem a informação de que possivelmente o Governo Federal, através do Ministério da
Saúde, apresentará ao final da tarde desta sexta-feira (13) uma Nota Técnica para melhor condução dos casos suspeitos
e confirmados, tendo em vista o aumento dos casos no Brasil;
- A Secretaria Municipal de Saúde está agindo sobre as orientações do Governo Federal e Governo Estadual;
Caso suspeito: Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das
asas nasais, entre outros) com histórico, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;
 De viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS**
OU
 Contato próximo de caso suspeito ou confirmado para o coronavírus (COVID-19)
Caso provável:
 Contato próximo domiciliar de caso confirmado laboratorial, que apresentar febre E/OU qualquer sintoma
respiratório, dentro de 14 dias após o último contato com o paciente
Caso confirmado:
 Critério laboratorial: resultado positivo em RT-PCR, por protocolo homologado pelo Ministério da Saúde
 Critério clínico epidemiológico: contato próximo domiciliar de caso confirmado laboratorial, que apresentar
febre e/ou qualquer sintoma respiratório, dentro de 14 dias após o último contato com o paciente e para o qual
não foi possível a investigação laboratorial específica.
Contato próximo: Estar aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por novo coronavírus,
dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção
individual (EPI).
* 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.
** A áreas de transmissão local atualizadas estão disponíveis em: https://saude.gov.br/saude-de-a-z/listacorona

- Procure uma Unidade de Saúde SOMENTE se você se enquadra em uma destas definições apresentadas no quadro
acima;
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