NOTA INFORMATIVA Nº02/SMS/2021, DE 04 DE MARÇO DE 2021

Assunto: Orientação sobre definições para
o acompanhamento Epidemiológico dos
casos de COVID-19 no município.

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, vêm informar à
população sobre definições relacionadas ao COVID-19 que são, de forma recorrente,
veiculadas em canais oficiais de comunicação da instituição.
CASOS ATIVOS de COVID-19: São casos confirmados de COVID-19 que estão na fase
de transmissibilidade do vírus. Essa fase compreende entre o 1º e o 10º dia de sintomas de
COVID-19.
Os números de casos ativos são números que variam diariamente, visto que todos
os dias pacientes são diagnosticados com COVID-19 e também recebem alta da doença,
portanto, trata-se de um saldo entre casos positivos e altas.
EM ANÁLISE: Casos suspeitos que coletaram amostra de SWAB e aguardam
resultado. Números que variam diariamente no boletim epidemiológico.
ISOLAMENTO DOMICILIAR: Casos notificados como suspeitos e confirmados de
COVID-19 que permanecem em domicílio, em monitoramento pela equipe de saúde. Os
números de casos em isolamento são números que variam diariamente. Atualmente o prazo
de isolamento domiciliar compreende 10 dias.
DESCARTADOS: Amostras de SWAB com resultado NEGATIVO (“não detectável”).
Números acumulativos que não incluem resultados negativos de testes-rápidos por questões
técnicas da aplicação destes testes.
CASOS CONFIRMADOS de COVID-19: São casos que apresentaram confirmação
através de diagnósticos clínicos-epidemiológicos, laboratoriais ou exames de imagem
(tomografia, raio-x, etc.).
Os números de casos confirmados são números acumulativos. É importante
esclarecer que ao número de casos confirmados estão incluídos os números de óbitos por
COVID-19.

RECUPERADOS: São casos confirmados de COVID-19 que evoluíram para cura após
10 dias do início dos sintomas, desde que não apresente sintomatologia nas últimas 48 horas.
Números acumulativos.
HOSPITALIZADOS: São casos confirmados de COVID-19 residentes em Jaciara que
estão em internação em hospitais públicos e privados no Estado do Mato Grosso. Números
que variam diariamente.
ÓBITOS: Número de pessoas que faleceram devido ao COVID-19. Números
acumulativos.
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