
 

 

Nota Informativa nº 01 - Coronavírus (COVID-19) 

12 de março de 2020 

 

A Secretaria Municipal de Saúde através do Departamento de Vigilância de saúde informa 

que até o presente momento o município não apresentou nenhum caso suspeito de Coronavírus.  

Segundo informações repassadas pela Secretaria de Saúde do Estado o Paraná foram 

confirmados 06 casos no Estado, 05 no município de Curitiba e 01 no município de Cianorte. Todos 

estes são de contagio externo após viagens para Europa, Itália e Oriente Médio. Os pacientes estão 

sendo acompanhados pelos serviços de saúde, 05 em isolamento domiciliar e 01 internado. 

Em todo o país são no total 60 casos confirmados e 930 suspeitos. Até o momento foram 

registrados apenas dois casos de transmissão local, um em São Paulo e um na Bahia. Segue abaixo o 

panorama divulgado até o presente momento.  

 
Tabela 01 – Análise dos casos de COVID19. 

Casos em Investigação – Doença pelo Coronavírus (COVID19) 

Definição de Caso Brasil Paraná Jaguariaíva 

Casos Suspeitos 930 46 0 

Casos Confirmados 60 6 0 

Casos Descartados 947 27 0 

Total 1.937 79 0 
Fonte: Ministério da Saúde (http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/) 

 

Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um 

resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. Os 

principais são sintomas conhecidos até o momento são: Febre, Tosse, Dificuldade para respirar.  

São considerados casos suspeitos da doença apenas em duas situações: 

Situação 1: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 

batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área com transmissão local, de 

acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 

Situação 2: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 

batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso suspeito para o 

coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

  

O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias 

aéreas ou indução de escarro). É necessária a coleta de duas amostras na suspeita do coronavírus. As 

duas amostras serão encaminhadas com urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública 

(Lacen). O caso só é confirmado com após a análise pelo LACEN. 

  

Orientações:  

 Manter a calma, evitar o pânico e evitar disseminar Fake News; 

 No caso de apresentar sintomas e se encaixar em alguma das situações de caso suspeito, 

procurar a UBS mais próxima ou o Hospital Municipal Carolina Lupion; 

 Evitar locais de aglomeração de pessoas; 

 Realizar a constante higienização das mãos e fazer uso do álcool em gel;  

 Não compartilhar objetos de uso individual como, copos, garrafas, talheres; 

 Cobrir o rosto quando tossir e se manter em alerta. 
Fonte: Secretária de Saúde do Estado do Paraná e Ministério da Saúde. 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/

