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A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, Informação e Análise
em Saúde, informa a situação epidemiológica em Pindoretama, Estado do Ceará, relacionada à infecção humana
pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), causador da doença Covid-19.
Em 19 de março de 2020 foram colhidas as primeiras amostras microbiológicas de pacientes de Pindoretama que
apresentavam sintomas condizentes com a infecção pelo novo coronavírus e que se encaixavam no protocolo
para testes do Ministério da Saúde.
No dia 20 de março de 2020 começou no Ceará a fase de mitigação da doença, que consiste em evitar a evolução
rápida de casos da doença e garantir assistência das pessoas que compõem o grupo de risco da Covid-19.

Situação em Pindoretama
Até a publicação deste informe, foram coletadas no município 24 amostras, mais uma realizada em Fortaleza de
paciente de Pindoretama, totalizando 25 casos em análise. Do total, 22 estão em isolamento domiciliar, um
internado no Hospital e Centro de Parto Normal de Pindoretama e dois no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Os
pacientes em isolamento domiciliar no município estão sendo monitorados, e cumprem o protocolo indicado
pelo Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, não oferecendo nenhum risco de
contaminação à população.
Casos Suspeitos Acumulados
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Pessoas suspeitas por região municipal de Saúde (UBS) e Distrito
POR UBS
Sede 3: 10
Ema: 04
Caponga Funda: 05
Pratiús 2: 03
Capim de Roça: 01
Caponguinha: 02
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Sede /Bairros
Pratiús
Capim de Roça
Ema
Caponguinha

Mais informações
A pandemia já chegou em todo o mundo, e a
circulação do vírus é uma realidade em centros
urbanos e em zonas rurais. Por isso, todos devem
permanecer em suas residências, evitando o
contato com outras pessoas e sair de casa apenas
em caso de extrema necessidade, como ir ao
mercado, à farmácia ou procurar serviços de saúde.
Pessoas apresentando sintomas gripais e seus
contatos domiciliares devem permanecer em
isolamento domiciliar e social por 14 dias,
comunicando a situação à Unidade Básica de Saúde
mais próxima.
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As
medidas
não
farmacológicas
visam
reduzir a transmissibilidade
do vírus na comunidade e
retardar a progressão da
epidemia. Ações como essa
tem ainda o potencial de
reduzir o impacto para os
serviços de saúde, o que
possibilita o atendimento
dos casos que mais
precisam.
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O que é um caso suspeito?
Caso comunicado no sistema do Ministério
da Saúde que se enquadra na definição de
caso estabelecida pela Organização
Mundial de Saúde.
Caso Descartado:
No Boletim nº 1, publicado em 29/03/2020,
foi contabilizado um caso na área da Sede
1. No entanto, este não atendeu aos
critérios preconizados pela Organização
Mundial da Saúde e foi descartado.
Os testes para o novo coronavírus são
disponibilizados aos municípios pela
Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A
análise do tipo de teste disponibilizado,
chamado swab, deveria levar até sete
dias. Entregando, devido a enorme
demanda e a priorização da análise dos
casos mais graves e dos grupos de risco
da doença, os resultados não têm prazo
para divulgação.

