Palmas-TO, 05 de maio de 2020.
CENÁRIO MUNDIAL E NACIONAL
De acordo o Relatório de Situação nº 105 da Organização Mundial da
Saúde (OMS), foram conﬁrmados 3.435.894 casos de COVID-19 e
239.604 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 20h do dia 04 de maio de
2020, o Brasil apresenta 107.780 casos de COVID-19 com 7.321
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 52 dias de
resposta, até 11h do dia 05 de maio de 2020, totaliza 2015
no ﬁcações para síndrome gripal (SG), onde estão incluídos também
os casos suspeitos para COVID-19, sendo: 765 foram descartados e 98
conﬁrmados para COVID-19. A capital conta com dois óbitos por
COVID-19.
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Palmas possui casos de transmissão
comunitária/transmissão sustentada da
COVID-19. O que demonstra, ainda mais, a
necessidade de restrição de deslocamento,
distanciamento social e higiene pessoal.
Um dos pacientes com data de diagnós co no
dia 03/05/2020, que estava em inves gação
epidemiológica, foi constatado que é morador
do Estado do Pará, no entanto deixou de ser
computado como paciente de Palmas-TO.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS
CONFIRMADOS PARA COVID-19 EM RESIDENTES
DE PALMAS-TO
Faixa etária
< 10 anos

Feminino
2

Masculino
1

16-19 anos

0

1

20-29 anos

10

5

30-39 anos

19

16

40-49 anos

14

7

50-59 anos

10

6

60-69 anos
80-89 anos
TOTAL

4
1
60

2
0
38

Pacientes com comorbidade

Quan dade

Sim
Não

15
83

Situação atual
Pacientes em isolamento
domiciliar

Quan dade
65

Pacientes internados

02

Pacientes recuperados

29

Óbitos

02

PERFIL DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS PELA
COVID-19 E MORADORES DE PALMAS-TO
(02 PACIENTES)

Serviço Hospitalar
Público
Par cular

Quan dade
01
01

Faixa etária
< 10 anos
30-39 anos

Quan dade
01
01

Sexo
Feminino
Masculino

Quan dade
01
01

Pacientes com comorbidade
Não
Sim

Quan dade
01
01

Estado de saúde*
Estável (leito clínico)

Quan dade
02

* BOLETIM MÉDICO 05/05/2020 ÀS 11H.

PERFIL DOS DOZE NOVOS CASOS CONFIRMADOS NO DIA 04/05/2020 EM MORADORES DE
PALMAS-TO:
● Paciente do sexo feminino, 50-59 anos, sem comorbidades, em isolamento domiciliar e com
histórico de viagem para Foz do Iguaçu-PR.
● Paciente do sexo masculino, 30-39 anos, sem comorbidades, em isolamento e em
inves gação epidemiológica.
● Paciente do sexo feminino, 30-39 anos, sem comorbidades, em isolamento e em inves gação
epidemiológica.
● Paciente do sexo feminino, 40-49 anos, hipertensa, em isolamento e contato com caso
conﬁrmado de Palmas-TO.
● Paciente do sexo masculino, 30-39 anos, sem comorbidades, em isolamento e contato com
caso conﬁrmado de Palmas-TO.
● Paciente do sexo feminino, 30-39 anos, sem comorbidades, em isolamento e em inves gação
epidemiológica.
● Paciente do sexo masculino, 50-59 anos, portador de diabetes e hipertensão, em isolamento
e em inves gação epidemiológica.
● Paciente do sexo masculino, 30-39 anos, sem comorbidades, em isolamento e com histórico
de viagem para o Estreito- MA.
● Paciente do sexo masculino, 50-59 anos, sem comorbidades, em isolamento e com histórico
de viagem para o Estado do Maranhão.
● Paciente do sexo feminino, 20-29 anos, sem comorbidades, em isolamento e contato de caso
conﬁrmado de Palmas-TO.
● Paciente do sexo feminino, 50-59 anos, diabé ca, internada e em inves gação
epidemiológica.
● Paciente do sexo masculino, 3 meses, sem comorbidade, em isolamento e contato de caso
conﬁrmado de Palmas-TO.

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

Fonte: FormSUS, 05/05/2020 às 11 horas.

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

Fonte: FormSUS, 05/05/2020 às 11 horas.

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

Fonte: FormSUS, 05/05/2020 às 11 horas.

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

Fonte: FormSUS, 05/05/2020 às 11 horas.

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

Fonte: FormSUS, 05/05/2020 às 11 horas.
.

Figura 6: Curva e fases epidêmicas com e sem distanciamento social implementado.

Vigilância dos Vírus Respiratório

DEFINIÇÃO DE CASO

A vigilância dos vírus respiratório é composta
pela vigilância sen nela da síndrome gripal
(SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG).

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.

O Estado do Tocan ns possui duas unidades
sen nelas para SG, que estão localizadas na
Unidade de Pronto Atendimento Norte e
Unidade de Pronto Atendimento Sul na cidade
de Palmas. 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.

Figura 7 – Número de coleta de exames para
iden ﬁcação de vírus respiratórios nas
unidades sen nela de síndrome gripal, por
semana epidemiológica de coleta de exame,
ano 2019 , Palmas-TO.

Fonte: SIVEP-Gripe, 04/05/2020 às 18 horas

Figura 8 – Número de coleta de exames para iden ﬁcação de vírus respiratório nas unidades
sen nelas de síndrome gripal, por semana epidemiológica de coleta de exame, Palmas-TO, 2020.

Fonte: SIVEP-Gripe, 04/05/2020 às 18 horas.

Figura 9. Distribuição dos vírus respiratórios iden ﬁcados nas unidades sen nelas de síndrome
gripal em 2019, Palmas-TO.

Fonte: SIVEP-Gripe, 04/05/2020 às 18 horas.

Conforme apresentado na ﬁgura 9, vemos que houve a circulação de diversos vírus respiratórios
no período das semanas epidemiológicas de 01 a 18/ 2019, com destaque para o vírus inﬂuenza
(B e H3), que circulou durante todo o período.
Já em 2020, além dos vírus respiratórios que circulantes já conhecidos, observa-se a ocorrência
de amostras posi vas para SARS-COV-2 na rede sen nela a par r da semana epidemiológica 16,
além de uma menor circulação do vírus inﬂuenza em 2020.
Com a introdução do SARS-COV-2 na comunidade, que é um vírus novo, há uma tendência de que
ele con nue a circular de forma mais intensa nas próximas semanas.
Figura 10. Distribuição dos vírus respiratórios iden ﬁcados nas unidades sen nelas de síndrome
gripal, Palmas-TO, 2020

Fonte: SIVEP-Gripe, 04/05/2020 às 18 horas.
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