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INFORME EPIDEMIOLÓGICO – COVID 19

COMITE DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS – NÃOME TOQUE

EM 19/03/2020

INTRODUÇÃO:

Em 20/02/2020, profissionais técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, dos Hospitais

Privados e Membro da OAB de Não Me Toque, reuniram-se para tratar do evento de saúde

pública referente ao COVID-19. Ficou definida a ativação de um Comitê de Operações de

Emergências (COE) COVID-19, decorrente da modificação de risco de transmissão de

moderado para alto, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)1,2. O COE conta

com diversos setores da saúde envolvidos para melhor conduzir os fluxos em relação aos casos

suspeitos e confirmados que venham a surgir, realizando o monitoramento epidemiológico e

organização da resposta em todos os níveis de atenção.

Em 30/01/2020, a OMS modifica a categoria de risco de transmissão do COVID-19 para

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). É declarada como pandemia

em 11/03/2020.

SITUAÇÃO NO BRASIL

No início do mês de fevereiro, mesmo sem nenhum caso confirmado do COVID-19 no

Brasil, o Ministério da Saúde (MS) elevou o nível da resposta brasileira para Emergência de
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Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio da Portaria nº 188, publicada no

Diário Oficial da União em 03/02/2020. Na mesma data foi publicado o Projeto de Lei nº 23,

que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da ESPII decorrente do coronavírus e

estabelece medidas de isolamento, quarentena, direitos às pessoas afetadas, entre outros.

No dia 26/02, foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 no Brasil, em residente de

São Paulo que havia retornado da Itália. No dia 17/03, o MS atualizou a situação dos casos de

COVID-19 no Brasil: 291 confirmados, 1.890 descartados, 8.819 suspeitos e 1 óbito.

SITUAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL

No Rio Grande do Sul, até 18/03, foram notificados 388 casos, dos quais 42 são novos

em relação ao boletim anterior. Após a confirmação do primeiro caso no RS (10/03), observa-

se um aumento considerável no número de notificações. Entre os notificados, 19 foram

confirmados, 330 descartados e 39 suspeitos seguem em investigação para COVID-19. Todos

os casos descartados foram negativos para o SARS-CoV-2.

SITUAÇÃO EM NÃOME TOQUE

Até o dia 18/03 foram notificados 4 casos considerados suspeitos, os quais estão sendo

investigados aguardando resultados laboratoriais.

A população e os profissionais de saúde de Não Me Toque devem entrar em contato

com a vigilância epidemiológica do município para esclarecimento de dúvidas. Naqueles

horários no qual a repartição municipal não estiver atendendo ao público, está disponível o

telefone 150 - Disque Vigilância. Questionamentos podem ser encaminhados para

disquevigilancia@saude.rs.gov.br.

* Dados em 18/03/2020 - base exportada às 18:15

TELEFONES ÚTEIS:

Vigilância Epidemiológica: 3332 -4122 / 4110

Posto Central: 3332-4122 / 4110

Posto Santo Antônio: 3332 – 3629

Posto Martini: 3332-3321

Posto Industrial: 3332-5116

Posto Jardim: 3332-5234

Posto Viau: 3332-4894

Hospital Beneficência Alto Jacui: 3332-1250

Hospital Notre Dame Julia Billiart: 3320-0100

1 http://saude.gov.br/saude-de-a-z/novocoronavirus
2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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