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Antecedentes  

No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

foi informada da ocorrência de casos de pneumonia com etiologia desconhecida na 

cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Em 7 de janeiro de 2020 as 

autoridades chinesas identificaram um novo tipo de Coronavírus. 

Em 22 de janeiro de 2020 foi notificado o primeiro caso suspeito de 

infecção humana pelo novo Coronavírus (SAR-CoV-2). 

Em 11 de fevereiro a OMS define que a infecção humana pelo novo 

Coronavírus deve ser denominada de COVID-19. 

O Comitê de Emergência sobre o COVID-19 sob o Regulamento Sanitário 

Internacional (RSI 2005), declarou em 30/01/2020 que o surto constitui uma 

emergência de saúde pública de interesse internacional.  

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), 

desde o dia 3/01/2020, vem monitorando o evento. Em 22 de janeiro de 2020, foi 

ativado o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo 

Coronavírus (COE), em 3/02/2020 o Brasil passou para o nível de resposta: 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e em 28 de janeiro 

de 2020 foi divulgado o Plano de Contigência Nacional para infecção humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19). 

No Pará, em 28 de janeiro de 2020, foi instituído o Centro de Operações 

de Emergências para gestão da resposta aos casos de COVID-19 no âmbito da 

Vigilância em Saúde o qual, em conjunto com outras áreas e instituições, elaborou o 

Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus onde 



são estabelecidos os fluxos e protocolos a serem adotados no estado e os hospitais 

de referência para os casos graves. 

Sobre a doença  

Os Coronavírus compõem uma grande família de vírus que podem causar desde um 

resfriado comum até síndromes respiratórias graves, como a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS-CoV) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-

CoV).  

O Novo Coronavírus é uma nova variante denominada SARS-CoV e que até então 

não havia sido identificada em seres humanos.  

Geralmente a transmissão dos coronavírus (SARS e MERS) ocorre entre os 

contatos próximos e profissionais de saúde que podem se comportar como 

amplificadores da transmissão ao circularem nos locais de trabalho durante o 

período de transmissão  

A Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) está registrada 

Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão (CID-10) sob o código U07.1 

(infecção respiratória pelo novo Coronavírus) e ainda não se sabe o padrão de 

letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade. 

Prevenção e Tratamento:  

A vacina da gripe disponibilizada atualmente utiliza apenas vírus influenza, não 

sendo indicada para prevenção de infecções por coronavírus. Não há tratamento 

específico com nenhum antiviral ou vacina disponível, o tratamento é de suporte de 

acordo com a sintomatologia do paciente. 

Medidas de Controle:  

Aos serviços de saúde e vigilância epidemiológica:  

  Realizar a investigação epidemiológica do caso em até 48 horase busca ativa 

de contatos próximos (familiares, colegas de trabalho e colegas de sala de 

aula, conforme avaliação da vigilância epidemiológica);  

  Os casos graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para 

tratamento e isolamento respiratório em quarto privativo e os casos leves, 

devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e 



instituídas medidas de precaução domiciliar, desde que a vigilância 

epidemiológica considere viável.  

Aos profissionais de saúde:  

  Implementar procedimentos de triagem para identificação de casos 

suspeitos: garantir que todos os pacientes sejam questionados sobre a 

presença de sintomas gripais e histórico de viagens para áreas com 

transmissão do novo Coronavírus (2019-nCoV) ou contato com possíveis 

pacientes com o novo Coronavírus;  

  Os pacientes suspeitos e seus acompanhantes devem usar máscara 

cirúrgica, lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal) e realizar higiene 

das mãos frequente com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica 

desde a sua identificação no serviço de saúde até sua chegada ao local de 

isolamento;  

  Evitar trânsito de pessoas no quarto e limitar a movimentação do paciente;  

  Os profissionais de saúde devem utilizar as medidas de precaução padrão 

de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas descartáveis, avental não 

estéril e óculos de proteção);  

  Nos procedimentos com geração de aerossóis, como intubação, aspiração de 

vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizada máscara N95/ FFP2 

ou equivalente;  

  Realizar higiene das mãos, respeitando os cinco momentos;  

  Durante o atendimento a um caso suspeito, sempre levar em consideração 

os demais diagnósticos diferenciais, o adequado manejo clínico e em caso de 

suspeita para Influenza, iniciar o tratamento com oseltamivir.  

Aos pacientes:  

  Orientar os contatos próximos quanto à necessidade de isolamento 

domiciliar, manter distância dos demais familiares e evitar compartilhamento 

de utensílios domésticos e pessoais, até que seja descartada a suspeita;  

  O paciente suspeito deve utilizar máscara cirúrgica desde o momento em 

que for identificado e ser mantido preferencialmente em quarto privativo ou 

isolamento domiciliar, nos casos leves. 



À população:  

  Orientar os indivíduos próximos que manifestarem sintomas a procurar 

imediatamente o serviço de saúde;  

  Evitar locais com aglomeração de pessoas;  

  Evitar contato próximo com pessoas doentes;  

  Permanecer no domicílio quando estiver doente;  

  Utilizar a etiqueta respiratória e lavagem frequente das mãos e disseminar 

aos conhecidos sua importância na prevenção de doenças transmissíveis;  

  Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.  

Situação epidemiológica da infecção pelo Covid-19 no Município de Baião 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) foram confirmados no mundo 

4.789.205 casos de COVID-19 (57.804 novos em relação ao dia anterior) e 318.789 

mortes (2.621 novas em relação ao dia anterior) até 20 de maio de 2020. 

Foram confirmados no mundo 4.789.205 casos de COVID-19 (57.804 novos em 

relação ao dia anterior) e 318.789 mortes (2.621 novas em relação ao dia anterior) 

até 20 de maio de 2020. 

Em Baião, até 19 de maio de 2020, foram confirmados 74 casos de COVID-19. Para 

todos os casos confirmados, os critérios utilizados foram o laboratorial e vínculo 

epidemiológico. Destes, 59 são residentes na sede e os demais no interior. Foram 

confirmados três óbitos pela doença no Município. Foram também notificados 02 

suspeitos que aguardam o resultado do exame, 77 descartes, 06 hospitalizados, 19 

recuperados. 



 

 

 

 

 



 

Balanço de casos confirmados 

Caso tenha os dados completos 
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