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Diante da declaração de área de transmissão comunitária, na ultima
semana epidemiológica pelo município de Campos dos Goytacazes, a Vigilância
em Saúde/Vigilância Epidemiológica orienta sobre a mudança da fase de
contenção para a fase de mitigação.
Nesta fase, as estratégias de vigilância e controle da pandemia são
alteradas para vigilância de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
e para vigilância de Síndrome Gripal (SG) nas Unidades de Saúde conforme
rotina estabelecida.

SITUAÇÃO MUNDIAL E BRASIL
• A Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou, em 30 de janeiro de
2020, que o surto da doença causada
pelo novo coronavírus (COVID-19)
constitui uma Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional – o
mais alto nível de alerta da
Organização, conforme previsto no
Regulamento Sanitário Internacional.
Em 11 de março de 2020, a SARS COV
-2 foi caracterizada pela OMS como
uma pandemia.

• Foram confirmados no mundo
2.074.529 casos de COVID-19 (82.967
novos em relação ao dia anterior) e
139.378 mortes (8.493 novas em relação
ao dia anterior) até 17 de abril de 2020.
• O Brasil confirmou 33.682 casos
confirmados e 2.141 mortes até a tarde
do dia 17 de abril de 2020.
• A OPAS e a OMS estão prestando
apoio técnico ao Brasil e outros países,
na preparação e resposta ao surto de
COVID-19.

SITUAÇÃO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Em Campos dos Goytacazes, até 17/04,
foram notificados 159 casos. Entre eles,
32 foram confirmados, 33 descartados
e 43 suspeitos seguem em investigação
para COVID-1. Todos os casos
descartados foram negativos para o

SARS COV-2 e o restante caracterizado
como síndromes gripais leves. Na
Figura 1, são apresentados os casos por
data de confirmação. Seguiremos a
Nota técnica - SUS/SES-RJ Número
22A-/2020.

Figura 1: Número de casos confirmados
para
COVID-19
por
data
de
confirmação, 2020.

Tabela 1. Casos confirmados para
COVID-19, por bairros de residência,
2020
Centro
Nova Brasília
Ururaí
Flamboyant
Parque São Caetano
Jockey Clube

n=32

Fonte: Vigilância em Saúde/Campos
dos Goytacazes
Entre os casos confirmados, 18 (56%)
são do sexo feminino e 14 (44%) do sexo
masculino. A faixa etária com maior
número de casos é a dos 30 aos 39
anos, com 12 casos (38%) (Tabela 2).
Figura 2. Casos confirmados para
COVID-19, segundo faixa etária, 2020

Turf Clube
Horto
Parque Califórnia
Ponta da Lama
Parque Julião Nogueira
Goitacazes
Parque Imperial
Pecuária
Parque Leopoldina
Parque Santo Amaro
Penha
Não informado
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*Fase de Contenção
As medidas de contenção são adotadas no início de
uma epidemia para evitar o contágio do resto da
população, buscando erradicar o vírus. Nessa fase, os
principais atos são o rastreamento, por meio de testes
para a doença, e o isolamento.

* Fase de Mitigação
Na fase da mitigação, sabe-se que não será possível evitar todos os contágios. Assim, o objetivo é diminuir o
avanço da pandemia, sem necessariamente detê-la, com medidas moderadas. Busca-se, então, evitar que o vírus
atinja o grupo de risco: idosos, diabéticos ou hipertensos.
Nesse estágio, algumas das ações são: suspender aulas, fechar lojas e restaurantes, cancelar eventos esportivos,
congressos, shows e espetáculos. É o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo.
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