PREFEITURA DE MARIANA
Secretaria Municipal de Saúde
Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde - COVID-19

NOTA TÉCNICA INFORMATIVA Nº 29
(13/04/2020)

A Secretaria de Saúde informa que até o momento, foram notificados 45 casos de infecção
humana pelo COVID-19. Destes casos, 08 estão em investigação como suspeitos, 01
óbito suspeito, 31 descartados, 02 óbitos descartados, 02 casos confirmados, e 01
óbito confirmado. Quatro pacientes suspeitos encontram-se internados e os demais
pacientes suspeitos estão em isolamento domiciliar, bem como seus familiares.

Novos casos suspeitos: 01 criança, na faixa etária de 1 a 9 anos;
01 paciente gênero masculino, na faixa etária de 81 a 90 anos
01 paciente gênero masculino, na faixa etária de 31 a 40 anos*

Novo caso de óbito suspeito: 01 paciente gênero feminino, na faixa etária de 41 a 50
anos*

•

Pacientes com teste rápido para COVID-19 com resultado positivo.
Aguardando resultado do SWAB enviado para FUNED, conforme orientação do
Guia de Vigilância Epidemiológica, publicado pelo Ministério da Saúde em
03/04/2020.

Casos Suspeitos:
01 paciente gênero feminino, na faixa etária de 61 a 70 anos;
01 paciente gênero feminino, na faixa etária de 41 a 50 anos;
01 paciente gênero feminino, na faixa etária de 31 a 40 anos;
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01 paciente gênero feminino, na faixa etária de 21 a 30 anos;
01 paciente gênero masculino, na faixa etária de 81 a 90 anos.

Casos Confirmados:
02 pacientes gênero feminino.

Óbito Confirmado:
01 paciente gênero masculino.

Casos Descartados:
18 pacientes do gênero feminino;
01 criança do gênero feminino;
01 criança do sexo masculino;
10 pacientes do gênero masculino;
01 paciente gênero masculino, descartado por critério clínico.

Óbitos Descartados:
01 paciente gênero feminino;
01 paciente gênero masculino.

Monitorados: 171 pessoas estão em isolamento e não se enquadram nos critérios para
coleta de exame definidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e estão
sendo monitoradas pelo período de 14 dias.

PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
• Investigação epidemiológica dos casos suspeitos, bem como dos contatos;
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• Atualização e divulgação de informações epidemiológicas, através de nota informativa
disponibilizado através dos canais oficiais da prefeitura (Site, Instagram e Facebook);
• Revisão constante dos Protocolos e do Plano de Contingência Municipal de
Enfrentamento à doença pelo Coronavírus, COVID-19, em alinhamento com as
diretrizes nacionais e estaduais com ampla divulgação;
• Manutenção do processo de compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e
álcool gel para atendimento aos casos suspeitos e profissionais que prestam
atendimento;
• Atendimento através do Canal de Comunicação com a população, para esclarecimento
de dúvidas, através do WHATSAPP RESPONDE DA SAÚDE (31) 9 9712-4008;
• Atendimento através do Canal de Comunicação com a população, para esclarecimento
de dúvidas, através do WHATSAPP SAÚDE MENTAL (31) 9 9685-9945, ou pelo telefone
físico (31) 3557-4222;
• Atendimento do Canal de Comunicação com a população, através do WHATSAPP DISK
AGLOMERAÇÃO (31) 9 9707-4122;
• Desinfecção das ruas;
• Realização de Bloqueio Vetorial de Transmissão contra a Dengue;
• Divulgação de “Spots” em carro de som, enfatizando sobre os cuidados a serem
tomados em Prevenção contra a Dengue e Isolamento Domiciliar.
• Realização de reunião para alinhamento das ações de desinfecção das ruas com a
Guarda Municipal, equipe de divulgação da equipe de som e a empresa fornecedora
dos Caminhões.
No estado de Minas Gerais há 815 casos confirmados, 64 óbitos em investigação, 207
óbitos descartados e 23 óbitos confirmados até o momento.
Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento
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