PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Prefeitura Municipal de Crateús, através da Secretaria Municipal de Saúde, ESCLARECE E INFORMA:
QUANDO SUSPEITAR DE CORONAVIRUS?
TODA pessoa que apresente febre e sintomas respiratórios e com histórico de viagem para área com
transmissão local nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas.
DIANTE DA SUSPEITA O QUE FAZER?
A Secretaria de Saúde deve NOTIFICAR IMEDIATAMENTE (até 24 horas) ao Centro de Informações e
Estratégias de Vigilância em Saúde do Estado do Ceará.
No dia 26 de fevereiro de 2020, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica NOTIFICOU um CASO SUSPEITO
de infecção por COVID-19, novo coronavirus.
AÇÕES REALIZADAS:
A equipe de vigilância, imediatamente, entrou em ação e tomou todas as medidas preconizadas pela
Secretaria de Saúde do Estado bem como Ministério da Saúde, A SABER:
1. Orientações à pessoa para a utilização de máscara cirúrgica e manter-se em isolamento
domiciliar e evitar o compartilhamento de utensílios domésticos e pessoais até que seja
descartada a suspeita;
2. Orientações aos contatos próximos;
3. Realização de coleta de amostras para exames e envio ao LACEN.
RESUMO DA SITUAÇÃO:
A Secretaria de Saúde de Crateús adotou todos os protocolos deﬁnidos pelo Ministério da Saúde e
todas as medidas preventivas necessárias em relação ao caso, em conformidade com a Vigilância
Epidemiológica do Estado do Ceará.
A pessoa encontra-se com quadro de saúde estável e em isolamento domiciliar, sob cuidados da
equipe de vigilância à saúde do Município.
A Secretaria de Saúde aguarda o resultado do exame, previsto para aproximadamente 48 horas, que
pode CONFIRMAR ou DERCARTAR a notiﬁcação da doença.
É muito importante que a sociedade não divulgue notícias falsas sobre a doença. Estamos vivenciando
uma situação, a nível mundial, que requer bom senso e estarmos atentos aos cuidados necessários
que são comuns a outras infecções respiratórias, que são:
Boas práticas de higiene: lavar as mãos com água e sabão, uso do álcool gel;
Evitar aglomerações;
Cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar;
Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
A pessoa que se enquadrar nos critérios mencionados de Caso Suspeito, informar imediatamente à
Secretaria de Saúde Municipal para providências. Em relação ao caso notiﬁcado, com o resultado do
exame, a Secretaria de Saúde emitirá nota informativa. Portanto, qualquer notícia veiculada, a nível
municipal, que não seja emitida pela referida secretaria, trata-se de FAKE NEWS.
Como mencionou o secretário estadual de saúde, diante do deslocamento intenso nesta época do
ano é natural que tenha aumento de casos suspeitos, o importante é estarmos atentos diante dos
casos suspeitos para evitar a propagação.
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