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Como não poderia deixar de ser, esta edição do 

boletim epidemiológico será voltada para a 

pandemia de Covid-19. 

Apresentaremos os dados do nosso município, 

trabalhados em forma de tópicos. 

 

 

DIAGNÓSTICO GERAL 

 
De março a agosto de 2020 tivemos 1838 

notificações, 854 casos confirmados e 10 óbitos. 

Uma taxa de letalidade de 1,1% a menor entre os 

municípios vizinhos (Afonso Claúdio 2,2%, 

Domingos Martins 2,2%, Castelo 2,3%, Conceição 

do Castelo 1,9%). 

A sala de monitoramento de pacientes suspeitos e 

confirmados realizou uma média de 11052 

ligações para acompanhar os pacientes 

notificados. 

No município foram realizadas aproximadamente 

2629 consultas básicas voltadas ao agravo, 480 

teleantedimentos de psicólogos, 1432 testes 

rápidos e 577 RT-PCR.  

Também foi executada em parceria com a 

secretaria de educação 41 barreiras sanitárias que 

orientaram 11284 pessoas e 6853 veículos. 

 

 

 

O COVID E SUAS VARIÁVEIS 

 

As informações apresentadas a seguir foram 

consolidadas até 16 de setembro de 2020, quando 

tínhamos 913 casos positivos. 

 

SEXO:  

 

Sexo N°de pacientes 

Masculino 396 

Feminino 517 

Fonte: ESUS-VS 

    

IDADE: 

Como podemos perceber até o momento os 

adultos e idosos foram os mais atingidos, o que 

também representa um problema econômico, 

visto que constitui a maior parte da população 

economicamente ativa.  

 

Faixa Etária N° de Pacientes 

0-9 40 

10-19 77 

20-69 726 

70-90 70 

 Fonte: ESUS-VS 

 

 

ESCOLARIDADE: 

 
  Fonte: ESUS-VS 

 

Os dados não conferem com total de casos 

positivos por inconsistências no preenchimento da 

notificação. Mas é possível verificar que quanto 

menor a escolaridade maior a chance de adoecer. 

 

COMORBIDADES:  

Dos 913 pacientes positivos, 355 tinham 

comorbidades. 

Dos 10 óbitos que tivemos, apenas 2 casos não 

apresentavam comorbidades. 

E a comorbidade mais presente nos casos foi 

problemas cardiovascular incluindo hipertensão. 
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CURVA EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS  

CONFIRMADOS 

 

Ao avaliarmos a curva epidemiológica do número 

de casos confirmados por mês desde março, 

podemos perceber que nosso pico foi no mês de 

julho e agora verificamos uma queda no número 

de casos confirmados. 

 

 

 

Porém essa imagem não pode nos levar a 

acreditar que o vírus não está mais circulando no 

município. Precisamos continuar o trabalho de 

educação para a prevenção da doença, incentivar 

o uso de máscaras, isolamento social, etiquetas 

respiratórias e novos hábitos de higiene. 

 

 

 

A IMUNIZAÇÃO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

As salas de vacina ficaram de 23 de março à 16 

de abril com o funcionamento suspenso por 

orientação do ministério da saúde e após esse 

período voltamos a funcionar com agendamento 

para evitar a aglomeração. 

Apesar disso esse ano de 2020, já foram 

realizadas 15791 doses de vacina de rotina e 

10843 doses de Campanha (Influenza e 

Sarampo).  

 

 

 

ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS 

 

A equipe de vigilância sanitária durante toda essa 

pandemia realizou ações conjuntas com outras 

secretarias no processo de fiscalização e 

orientação à população.  

Ações educativas ocorreram nas ruas para 

reforçar a necessidade do uso de máscaras e 

afastamento entre as pessoas nos bancos, 

comércios e áreas públicas, reforço sobre 

etiquetas respiratórias e horário de 

funcionamento. 

Outra ação realizada foi sobre as novas regras de 

funcionamento dos serviços de alimentação. 

Num total de aproximadamente 1240 abordagens 

em pontos comerciais. 

 

 

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

 

Durante a pandemia o trabalho dos agentes de 

endemias também foi alterado. Uma nota técnica 

do Ministério da Saúde recomendou que os 

agentes não fizessem visitas intradomiciliares e 

assinassem as fichas. Com isso o trabalho de 

prevenção da dengue ficou prejudicado. Até o mês 

de agosto foi realizado 71 notificações de casos 

suspeitos de dengue enquanto no ano passado no 

mesmo período 109 notificados, neste período em 

2019 estávamos realizando o quinto ciclo de 

visitas e agora estamos no quarto.  

 

 

Contatos:  

 US Bairro Minete – 3546-3418 

 US de São João de Viçosa – 3546-6109 

 US de Alto Caxixe – 3546-5233 

 US de Vargem Grande – 3546-6110 

 US de Vila da Mata – 3546-6107 

 Vigilância Epidemiológica – 3546-1188 
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