Palmas-TO, 12 de maio de 2020.
CENÁRIO MUNDIAL E NACIONAL
De acordo o Relatório de Situação nº 112 da Organização Mundial da
Saúde (OMS), foram conﬁrmados 4.006.257 (88.891) casos de
COVID-19 e 278.892 (4.531) mortes (letalidade de 7,0%). São 215
países, áreas e territórios com casos conﬁrmados. A OMS no dia 11 de
março de 2020 declarou pandemia e mantém como muito elevado o
nível de risco de disseminação do novo coronavírus.
Segundo o Ministério da Saúde (MS) as 19h53min do dia 11 de maio
de 2020, o Brasil apresenta 168.331 casos de COVID-19 com 11.519
óbitos, o que aponta a letalidade de 6,8% dos casos conﬁrmados.
Todas unidades da Federação possuem casos conﬁrmados e óbitos
por COVID-19.
SITUAÇÃO EM PALMAS
A Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (SEMUS), por meio da
Superintendência de Atenção Primária e Vigilância em Saúde
(SUPAVS), Vigilância em Saúde e do Centro de Informações
Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), informa a situação da
COVID-19 na capital do Tocan ns.
A vigilância epidemiológica de Palmas informa que após 60 dias de
resposta, até 12h do dia 12 de maio de 2020, totaliza 2679
no ﬁcações para síndrome gripal (SG), onde estão incluídos também
os casos suspeitos para COVID-19, sendo: 1014 foram descartados e
177 conﬁrmados para COVID-19. A capital conta com dois óbitos por
COVID-19.
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Tabela 1. Perﬁl epidemiológico dos casos conﬁrmados para
COVID-19 em residentes de Palmas-TO.
Faixa etária
< 10 anos

Feminino
5

Masculino
1

16-19 anos

1

5

20-29 anos

20

12

30-39 anos

30

26

40-49 anos

20

18

50-59 anos

16

12

60-69 anos

6

3

70-79 anos

1

0

80-89 anos

1

0

TOTAL

100

77

Pacientes com comorbidade

Quan dade

Sim
Não

31
146

Situação atual
Pacientes em isolamento
domiciliar

Quan dade
119

Pacientes recuperados

50

Pacientes internados

06

Óbitos

02

Tabela 2. Perﬁl dos pacientes hospitalizados conﬁrmados para
COVID-19 em residentes de Palmas-TO.*

Serviço Hospitalar
Privado
Público

Quan dade
05
01

Faixa etária

Quan dade

16-19 anos
40-49 anos
50-59 anos
60-69 anos

01
01
02
02

Sexo
Feminino
Masculino

Quan dade
01
05

Pacientes com comorbidade
Sim
Não

Quan dade
03
03

Estado de saúde
Estável (leito clínico)
Grave (UTI/UCI)

Quan dade
05
01

Tabela 3. Perﬁl dos pacientes hospitalizados com causa ligada
a COVID-19 em Palmas-TO.*
Pacientes residentes em Palmas
suspeitos para COVID-19
Leito clínico
UTI/UCI

Público

Privado

01
00

01
01

Pacientes de outras localidades
conﬁrmados para COVID-19
Leito clínico
UTI/UCI

Público

Privado

04
02

06
01

Pacientes de outras localidades
suspeitos para COVID-19
Leito clínico
UTI/UCI

Público

Privado

00
00

00
02

* BOLETIM MÉDICO 10/05/2020 ÀS 18H.

PERFIL DOS 16 NOVOS CASOS CONFIRMADOS NA DATA DE DIAGNÓSTICO DO DIA 11/05/2020 EM
MORADORES DE PALMAS-TO:
162. Paciente do sexo feminino, 50-59 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e com
histórico de viagem e contato com caso posi vo em Tomé Açú-PA.
163. Paciente do sexo masculino 10-19 anos, sem comorbidade, internado em leito clínico de um
hospital par cular da capital e contato de caso conﬁrmado de Palmas-TO.
164. Paciente do sexo feminino, 50-59 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e contato
de caso conﬁrmado de Palmas-TO.
165. Paciente do sexo masculino, 50-59 anos, hipertenso, internado em leito de UTI de um hospital
par cular da capital e em inves gação epidemiológica.
166. Paciente do sexo feminino, 30-39 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e contato
de caso conﬁrmado de Palmas-TO.
167. Paciente do sexo masculino, 20-29 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e em
inves gação epidemiológica.
168. Paciente do sexo feminino, 40-49 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e em
inves gação epidemiológica.
169. Paciente do sexo masculino, 40-49 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e contato
de caso conﬁrmado de Palmas-TO.
170. Paciente do sexo masculino, 40-49 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e contato
de caso conﬁrmado de Palmas-TO.
171. Paciente do sexo feminino, 30-39 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e em
inves gação epidemiológica.
172. Paciente do sexo masculino, 40-49 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e com
histórico de viagem à Aragua ns-TO.
173. Paciente do sexo masculino, 50-59 anos, hipertenso, internado em leito clínico de um hospital
par cular da capital e contato de caso conﬁrmado de Palmas-TO.

174. Paciente do sexo masculino, 30-39 anos, sem comorbidade, em isolamento
domiciliar e contato de caso conﬁrmado de Palmas-TO.
175. Paciente do sexo feminino, 60-69 anos, hipertensa e diabé ca, internado em leito clínico de um
hospital par cular da capital e em inves gação epidemiológica.
176. Paciente do sexo masculino, 40-49 anos, portador de doença neurológica e imunossupressora,
em isolamento domiciliar em inves gação epidemiológica.
177. Paciente do sexo feminino, 30-39 anos, sem comorbidade, em isolamento domiciliar e em
inves gação epidemiológica.

Figura 1. Curva dos casos conﬁrmados e óbitos por COVID-19, por dada de diagnós co e
falecimento, em moradores de Palmas, 2020.

Fonte: FormSUS, 12/05/2020 as 12 horas.

Figura 2. Casos conﬁrmados para COVID-19 por dia do diagnós co e evolução por dias em
moradores de Palmas, 2020.

Fonte: FormSUS, 12/05/2020 as 12 horas.

Figura 3. Coeﬁciente de incidência (por 1.000.000 habitantes) de COVID-19, 2020.

Fonte: FormSUS, 12/05/2020 as 12 horas.

Figura 4. Casos de COVID-19 segundo provável fonte de infecção em moradores de Palmas-TO,
2020.

Fonte: FormSUS, 12/05/2020 as 12 horas.

Figura 5. Casos de COVID-19 segundo faixa etária e sexo em moradores de Palmas-TO,2020.

Fonte: FormSUS, 12/05/2020 as 12 horas.

Figura 6. Casos de COVID-19 por sexo em moradores de Palmas-TO,2020.

Fonte: FormSUS, 12/05/2020 as 12 horas.

Figura 7. Casos de COVID-19 segundo comorbidades em moradores de Palmas-TO, 2020.

Fonte: FormSUS, 12/05/2020 as 12 horas.

Figura 8. Estado atual dos pacientes moradores de Palmas-TO conﬁrmados para COVID-19, 2020.

Fonte: FormSUS, 12/05/2020 as 12 horas.

Figura 9: Curva e fases epidêmicas com e sem distanciamento social implementado.

Vigilância dos Vírus Respiratórios
A vigilância dos vírus respiratórios é composta
pela vigilância sen nela da síndrome gripal
(SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG).
Em Palmas possui duas unidades sen nelas
para SG, que estão localizadas na Unidade de
Pronto Atendimento Norte e Unidade de
Pronto Atendimento Sul. O principal obje vo
da vigilância sen nela de vírus respiratórios é
a iden ﬁcação (conhecimento e análises
laboratoriais) dos vírus
respiratórios
circulantes, a ﬁm conhecer o seu
comportamento,
sua
distribuição
e

sazonalidade no nível local, como também
fornecer anualmente informações necessárias
para a escolha das amostras que serão
recomendadas para a composição anual das
vacinas contra inﬂuenza.
Deﬁnição de caso
Síndrome Gripal (SG) Indivíduo com febre,
mesmo que referida, acompanhada de tosse
ou dor de garganta e com início dos sintomas
nos úl mos 7 dias.

Figura 10 – Número de atendimento para SG por faixa etária e sexo nas unidades sen nelas,
Palmas-TO, 2020.

Fonte: SIVEP-Gripe, 12/05/2020 às 11: 28 horas.
Obs: Dados passíveis de alterações

Figura 11. Casos posi vos para SG nas unidades sen nelas de acordo com o
respiratório, Palmas-TO, 2020.

po de vírus

Fonte: SIVEP-Gripe, 12/05/2020 às 11: 28 horas.
Obs: Dados passíveis de alterações

Figura 12. Proporção de coletas de exames para iden ﬁcação de vírus respiratório nas unidades
sen nelas de SG, Palmas-TO, 2020.

Fonte: SIVEP-Gripe, 12/05/2020 às 11: 28 horas.
Obs: Dados passíveis de alterações

Organização do atendimento ao Hipertenso e Diabé co durante a Pandemia da COVID-19
Segundo o Vigitel 2019 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico), no período de 2006 a 2019, a prevalência de diabetes nos brasileiros passou
de 5,5% para 7,4% e a hipertensão arterial subiu de 22,6% para 24,5%.
Em relação à diabetes, o perﬁl de maior prevalência está entre mulheres e pessoas adultas com 65
anos ou mais e com relação à hipertensão arterial, 59,3% tem 65 anos ou mais, sendo 55,5% dos
homens e 61,6% das mulheres. Estes resultados merecem destaque frente à pandemia da COVID-19,
uma vez que estudos realizados apontaram para o maior risco de agravamento e morte por
COVID-19 em pessoas que apresentam doenças pré-existentes como a diabetes e hipertensão, além
de outras doenças cardiovasculares.
Segundo o e-SUS, o município de Palmas tem 18.568 hipertensos; 6.214 diabé cos e 4.182
diabé cos com hipertensão cadastrados. Dos 177 casos conﬁrmados para COVID-19 em Palmas, até
o momento, 10 são hipertensos, cinco (05) diabé cos e seis (06) hipertensos e diabé cos. Dos dois
óbitos registrados em residentes na capital tendo como causa a COIVD-19 um era hipertenso e outro
diabé co e hipertenso, perﬁl de comorbidade que a Organização Panamericana da Saúde e MS
alertam como grupo de risco que tende a evoluir para a forma mais grave da doença.
A Atenção Primária, como porta de entrada prioritária do SUS, apresenta um grande quan ta vo de
atendimentos diários nestes serviços. Desta forma, é de extrema importância que as unidades
básicas de saúde no município de Palmas estejam preparadas para o atendimento de casos suspeitos
de COVID-19, bem como na con nuidade dos demais serviços que são ofertados por este nível de
atenção à saúde.
Quanto ao funcionamento dos serviços de saúde para os pacientes hipertensos e diabé cos:
● Iden ﬁcação, manejo e acompanhamento da pessoa com diabetes mellitus (DM),
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e com doenças cardiovasculares (doença arterial
periférica, doença ateroscleró ca, dor torácica, insuﬁciência cardíaca, palpitações e arritmias
crônicas, varizes, síndrome pós-trombó ca). Orienta-se que seja por agendamento prévio por
telefone ou pelo agente de saúde.
● O agente de saúde de cada micro-área poderá se organizar para realizar o acompanhamento
via telefone de todos os pacientes hipertensos e diabé cos, organizando o cronograma com
um dia especíﬁco para esta ﬁnalidade, sob supervisão do enfermeiro.

● Garan r o atendimento de hipertensos e diabé cos na demanda espontânea pela equipe de
saúde.
● O rastreamento e iden ﬁcação de risco cardiovascular global (RCVG) poderá ser
oportunizado durante a consulta, visando à realização de escore para estra ﬁcação de risco
cardiovascular.
● Está assegurado a troca de receita médica, após monitoramento à distância e a liberação da
re rada do medicamento hipertensivos e hipoglicemiantes pela família e/ou responsável.
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