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 DESTAQUES E NOVAS RECOMENDAÇÕES: 
 

 Em 24 horas, a situação epidemiológica do Brasil mudou. O Ministério da Saúde 
declarou o aumento do número de casos para 428 pessoas. Além disso, temos 
mais de 11.000 casos. O que isso significa? 

o Neste momento, o Brasil instala as medidas de Supressão. É importante 
saber o que é isso em controle epidemiológico. 

 De forma mais radical, a supressão busca romper as cadeias de 
transmissão do vírus, com o distanciamento social de toda 
população, como fez a China.  

 Hoje, o Ministério da Saúde declarou que todos os pacientes com sintomas 
gripais mesmo com formas leves devem ser isolados juntamente com toda a 
família, não havendo necessidade de ir o familiar para consulta médica a fim de 
conseguir a liberação. O tempo preconizado para o controle da doença é de 14 
dias. Sendo o acompanhamento para o sintomático respiratório a cada 2 ou 3 
dias. Para tanto, a Vigilância Epidemiológica do Município criou um documento 
oficial que será utilizado para o isolamento social das pessoas, conforme 
recomendação do Ministério da Saúde. 

 Os critérios de definição de caso deixam de existir, porém a coleta dos exames 
para identificação tem uma nova orientação: 

o Somente serão coletados exames nos pacientes internados com SRAG, 
dessa maneira, seguiremos o fluxo de notificação e coleta dessa 
recomendação. 

 É importante que nesse momento a população entenda que não serão mais 
contados os casos de pacientes com sintomas leves. Somente serão 
contabilizados os casos internados graves e óbitos. 

 Caçador devido a organização da cidade, optamos por manter um centro de 
triagem para casos respiratórios e notificação dos casos mais graves. 

o Orientamos que as pessoas com sintomas respiratórios leves liguem 
antes de qualquer busca de atendimento, para isso, abrimos mais linhas 
no Alô Coronavírus Caçador, para que haja uma orientação profissional 
sobre o quadro. 

o Recomendamos a população o isolamento social e que não busquem o 
serviços de saúde eletivamente nos próximos dias até nova orientação. 

 

 


