SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORIZÂNIA - MG
CNPJ: 21.792.433/0001-05
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – CORONAVÍRUS (COVID-19)
A Secretaria Municipal de Saúde de Orizânia vem por meio deste boletim, informar a
população o quadro epidemiológico dos casos do novo Coronavírus (COVID-19) no município.
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Os suspeitos atualmente estão classificados como SÍNDROME RESPIRATÓRIA INESPECÍFICA,
pois não atenderam os critérios para fazer exame ou tiveram teste rápido negativo.
- Notificados: Casos notificados pela Secretaria Municipal de Saúde, mesmo que sem febre e que apresentaram
apenas um sintoma de Síndrome Gripal (Soma de casos SUSPEITOS + DESCARTADOS + CONFIRMADOS);

- Suspeitos: Apresentaram febre ou pelo menos um sintoma respiratório como tosse e dificuldade para respirar e/ou
mantiveram contato com pessoas diagnosticadas como positivo para COVID-19;
- Descartados: Casos que apresentaram resultado laboratorial negativo para SARS-CoV2, ou descartado por
diagnóstico clínico-médico, ou confirmação laboratorial para outro agente etiológico.
- Confirmados: Pacientes com sintomas COVID-19 confirmados por exame laboratorial ou clinico-epidemiológico;
Os pacientes SUSPEITOS e CONFIRMADOS estão ou estiveram em quarentena, isolamento domiciliar ou hospitalar,
com monitoramento diário pelas Equipes da Atenção Primária à Saúde.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS?
FEBRE E PELO MENOS UM SINAL RESPIRATÓRIO (TOSSE OU DIFICULDADE PARA RESPIRAR)

QUAIS CUIDADOS DEVEM SER TOMADOS?









Evitar aglomerações de pessoas;
Permanecer em casa;
Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por 20 segundos;
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;
Evitar contato próximo com pessoas doentes;
Ficar em isolamento domiciliar quando doente;
Cobrir a boca e nariz com o braço, ao tossir ou espirrar;
Limpar e desinfetar objetos tocados com frequência.
ESTÁ COM SINTOMAS OU PRECISA DE INFORMAÇÕES?
Entre em contato pelo telefone: (32) 3743-7111
e siga as orientações recebidas pelos nossos profissionais.

EM CASO DE EMERGÊNCIA, PROCURE O PRONTO ATENDIMENTO OU UMA UNIDADE DE SAÚDE.
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