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1. APRESENTAÇÃO
“Os Coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas
espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e
morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem
infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV.
Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um
novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan
na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e
transmitida pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada
pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros
graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria
(cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser
assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e
aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento
hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório”.
Visando manter a população informada, a Secretaria Municipal de
Saúde de Varginha, divulga diariamente, um Boletim Epidemiológico
com dados atualizados da situação do COVID-19 no município.
Semanalmente há também, a divulgação de um Boletim Analítico e
detalhado com dados atualizados dos casos notificados.
Os dados coletados e apresentados neste Boletim são referentes a
semana epidemiológica do momento e contempla também os dados
dos pacientes hospitalizados, distribuição de casos e óbitos
confirmados por COVID-19, segundo o local e bairro de residência;
perfil epidemiológico dos casos confirmados, por faixa etária, sexo,
fator de risco e comorbidade. Acompanha o Boletim, também,
planilha com o número de profissionais afetados pelo COVID -19 e
número de pacientes internados.
Nesta semana, que completam 180 dias, elaboramos um Boletim
Especial, trazendo uma visão geral e ampla dos casos registrados
até o momento, apresentação de ações e detalhamentos do
enfrentamento pela rede de assistência à saúde, com ênfase na
retomada das atividades de forma gradual e segura.
Objetivo: Divulgar e apresentar o cenário atual da Pandemia no
município, trazer análise detalhada do perfil de casos e óbitos da
Covid-19 desde o início da Pandemia, dados epidemiológicos,
atualização dos casos e dados estatísticos, permitindo que as
informações cheguem em tempo real para a população.
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2. LINHA DO TEMPO – I
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Na linha do tempo acima, a história natural da doença COVID19 é colocada de modo a apontar
momentos adequados para realização de testagens, bem como servir de parâmetros para gestão
de leitos hospitalares e projeção de prognósticos.
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3. ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O
ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Em face da pandemia de COVID-19 declarada
pela OMS, em 11 de março de 2020, a Secretaria
Municipal de Saúde de Varginha, reuniu e
articulou de forma integrada com as referências
dos
setores (equipes multidisciplinar) e
departamentos local, instituições públicas e
privadas e diversos segmentos setoriais e
intersetoriais, visando a adoção de medidas,
adequação aos Protocolos do Ministério da
Saúde/Secretaria Estadual de Saúde e criação de
documentos com foco em respostas imediatas
para o enfrentamento ao COVID-19
“A COVID-19 destaca-se pela rapidez de
disseminação, dificuldade para contenção e
gravidade. A vigilância epidemiológica de infecção
humana pelo SARS-CoV-2 está sendo construída
à medida que a OMS consolida as informações
recebidas dos países e novas evidências técnicas
e científicas são publicadas”, sucedendo o mesmo
com o município.
Os tópicos a serem abordados, visa repassar de
forma simples e objetiva as principais ocorrências
no município desde o início da Pandemia até o
momento, sendo que será explorado assuntos
pertinentes ao enfrentamento desta pandemia,
através de planilhas, gráficos e informes.
O que já foi realizado até o momento para fins
de ajustamentos no atendimento ao COVID-19
● Instituído a Comissão de Prevenção, Controle e
Enfrentamento do Coronavírus no Município de
Varginha, com integrantes da Secretaria de
Saúde, hospitais e outros;
●Criado o Comitê de Gerenciamento de Crise –
COVID-19
● Provimento de infraestrutura com recursos
humanos,
equipamentos
e
suprimentos
adequados no âmbito da Rede pública e outros;
● criado atendimento por telefone para população
Telemedicina/Alô Doutor;
● Integração entre a Secretaria de Saúde e
Assessoria de imprensa, de forma a facilitar a
comunicação de forma simples e objetiva, para
que que as informações cheguem em tempo hábil
à população e outros serviços.
● Os Boletins foram sendo implementados, até
chegar à estrutura atual, que permite um maior
número de informações em apenas uma página;
● Plantão Psicológico – TelePsi (Atendimento por
mídias digitais)

● Ênfase na capacitação dos profissionais da linha
de frente, quanto ao manejo de pacientes,
atendimento aos profissionais de saúde, com
Síndrome Respiratória Aguda Grave/SRAG e
Síndrome Gripal/SG;
●. Garantido a testagem dos pacientes, dos
profissionais de saúde sintomáticos, com PCR e
Testes Rápidos fornecidos pelo Ministério da
Saúde/Secretaria Estadual de Saúde;
● Aquisição Teste Sorológico e PCR, para
ampliação de Testagem para o atendimento aos
pacientes;
● Fortalecimento com restruturação da Atenção
Básica, para o atendimento da população de
forma ampla e geral;
● Criado Força Tarefa com a inserção de
profissionais para apoio e suporte nas áreas onde
necessários;
● 19/06/20, foi inaugurado o Hospital de
Campanha do município de Varginha – HCMUV.
● Implantado o Serviço de Vigilância à Saúde do
Trabalhador;
● Divulgação de informações a população, através
de carro de som;
● Atividades educativas no dia “D” – 15/07:
Cartazes, minidoors, outdoors, banner e faixas;
● Criado fluxo e divisão de Portas de entrada para
Atenção Primária de Saúde, UPA e Setor de
Regulação
● Elaboração de Planos de Contingência e
orientações aos setores essenciais e não
essenciais;
● Barreiras de Monitoramento educativas em 3
etapas: Feriadão SP, Corpus Christi e dia 15/07;
● Entrega de medicamentos contínuo, a domicilio,
população de risco;
● Sanitizações de vias públicas e locais de grande
circulação;
● Planos de contingência orientados e ajustados
pela Vigilância Sanitária;
● Projeto de atenção à saúde mental de servidores
e população;
● Implantação do monitoramento dos casos de
Síndrome Gripal, casos confirmados e atenção
aos profissionais de saúde realizada por
profissionais de nível superior;
●Dispensação de Kits de Higiene (álcool gel,
máscaras, sabonete líquido, hipoclorito), para a
população vulnerável com suspeitas ou contatos
intradomiciliares, sob critério da assistência social;
●Implantação do Disque Denúncia COVID-19.
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4. EVOLUÇÃO DOS INFORMATIVOS ATÉ O
MOMENTO
Primeira Nota: 27/02/2020
NOTA DE ESCLARECIMENTO – 01
VARGINHA MONITORA CASOS SUSPEITOS DO NOVO
CORONAVÍRUS A Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que
está monitorando os casos suspeitos de Coronavírus de pacientes
procedentes da Itália, ressalta que, imediatamente, assim que
recebeu a notificação, os serviços de saúde foram acionados para
condução, esclarecimento e tomada de medidas.
Seguindo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, das pessoas
envolvidas, 3 foram encaminhados para o Hospital de Pouso Alegre,
que é referência (no momento) para atendimento aos casos suspeitos
de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-2019) e um caso foi
atendido no hospital Humanitas de Varginha.
Ressaltamos que os familiares estão sendo monitorados e
permanecem em isolamento domiciliar, conforme determina os
protocolos do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.
Todas as informações sobre a situação podem ser esclarecidas pela
Secretaria de Saúde do município e Assessoria de Imprensa da
prefeitura, evitando informes não oficiais. Relacionamos abaixo,
orientações básicas e importantes para o controle da doença.
Como prevenir o Coronavírus?
O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco
geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas,
incluindo o Coronavírus. Entre as medidas estão: Lavar as mãos
frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20
segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não
houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à
base de álcool. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as
mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas
doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir boca e
nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no
lixo. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com
frequência. Fonte MS

PRIMEIRO BOLETIM

Segunda Nota: 02/03/2020
A Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que
permanece monitorando e atendendo os casos suspeitos
de Coronavírus dos pacientes procedentes da Itália.
(Conforme o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde).
Dentre as 4 pessoas envolvidas, 3 permanecem internadas
no Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre, que é
referência (no momento) para atendimento aos casos
suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus (COVID2019) e outro atendido e internado no hospital Humanitas
de Varginha, recebeu alta no dia 29/02/2020 e permanece
sendo atendido no domicílio. Com quadro estável.
Estamos aguardando a liberação pela FUNED do Laudo
final destes pacientes.
Contato:
Secretaria Municipal de Saúde
Setor de Epidemiologia/Atenção Básica
Falar: com Paula – Patrícia – Roseane
Fone para contato
Setor de Epidemiologia: 3690 – 2215
Atenção Básica: 3690 – 2072

BOLETIM ATUAL

5. LOCAIS DE ATENDIMENTO COVID-19
1. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

UNIDADE
UPA

ENDEREÇO
R Farmacêutico Jair Santana, 115

BAIRRO
Padre Vítor,

2. AMBULATÓRIOS DE SÍNDROME GRIPAL – VARGINHA MG
HORARIO DE FUNCIONAMENTO
UNIDADE
UBS Bom Pastor
UBS Canaã

ENDEREÇO
End.: Rua José Teixeira de Resende, s/n
End.: Av Estados Unidos s/n

BAIRRO
Bela Vista
Canaã

SEG. A SEXTA
15:00 ÀS 21:00
15:00 ÀS 21:00

SÁBADO
07:00 ÀS 17:00
07:00 ÀS 17:00

3. CENTROS DE TESTAGEM COVID-19 – VARGINHA MG/POR AGENDAMENTO PRÉVIO
HORARIO DE FUNCIONAMENTO
UNIDADE

ENDEREÇO

UBS Bom Pastor End. Rua José Teixeira de Resende, s/n
UBS Canaã
End.: Av Estados Unidos s/n
UBS Santana
Rua Xingu,140

BAIRRO
Bela Vista
Bom Pastor
Santana

SEG. A SEXTA

SÁBADO

15:00 ÀS 21:00
15:00 ÀS 21:00
07:00 às 12:00/14:00 às 17:00

07:00 ÀS 17:00
07:00 ÀS 17:00
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6. BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DETALHADO DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ EVOLUÇÃO DOS CASOS

7. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Até a data de hoje, 18 de setembro de 2020, foram confirmados 889 37,5 % casos, sendo que 761, foram
recuperados o que corresponde a 85.6 % do total de casos monitorados. Do total de casos 32 pessoas
evoluíram à óbito.

Conforme gráfico acima, a maior parte dos casos concentra no Centro com 70 casos, seguido dos bairros
Bom Pastor com 56 casos, Sion, com 45 casos, Jardim Damasco com 33, Centenário com 30 casos e Cidade
Nova e Canaã com 20 casos, Sagrado Coração com 19 casos.
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O perfil por sexo, apresenta um panorama atípico do cenário estadual, sendo que o número maior concentra
no sexo feminino que apresenta 475 casos (53 %) em relação ao sexo masculino e no sexo masculino
totaliza de 414 casos (47%).

Já a faixa etária mais atingida, corresponde a pessoas com 30 a 39 anos, seguida da faixa etária de 40 a 49
anos.
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DIAGRAMA DE CONTROLE DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE EM VARGINHA , MG - 2020
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GRÁFICO COMPARATIVO DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) EM VARGINHA - 2018 A 2020
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8. AÇÕES DESNVOLVIDAS POR EQUIPES SE SECRETARIA DE SAÚDE
1. AÇÕES DESENVOLVIDAS SAÚDE DO TRABALHADOR
Em maio deste ano foi designada a referência técnica em Saúde do Trabalhador (Autoridade
Sanitária).
Perante a pandemia da COVID-19, as visitas inloco, apuração de denúncias e atividades
educativas foram o foco das ações desenvolvidas até o momento.
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2. PLANTÃO DE PSICÓLOGOS (ATENDIMENTO POR MÍDIAS DIGITAIS)

Período 24/03/2020 a 17/09/2020
Os atendimentos presenciais de psicologia na atenção básica foram substituídos pelo atendimento
TelePsi Municipal (Telefone e via Internet). Observamos uma queda expressiva no número de
atendimentos devido a adequação dos atendimentos para prevenção de contagio da COVID19 e a
oferta de novos serviços para atendimento psicológico como exemplo o TelePsi Federal e Estadual.
Já estamos na 4ª onda da COVID19 é esperado um aumento de pessoas com sintomas de
depressão, ansiedade generalizada e estresse. Temos evidenciado que a procura pelos
atendimentos em psicologia são casos mais complexos, devido a exposição ao estresse constante
e as restrições que a COVID19 impôs a população; a maior procura está relacionada ao transtorno
de ansiedade.

Comparativo de atendimentos realizados em Psicologia
3000
2500
2000
1500
1000

Ano 2019
Ano 2020

500
0
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Atendimento Psicossocial

Resultados do Disque Denúncia COVID19 – Período 21/08/2020 a 17/09/2020

Disque Denúncia COVID19 é um canal criado para que a população possa realizar denúncias de
situações que estejam em descumprimento com os Decretos Municipais. Dessa forma
centralizamos as denúncias direcionando de forma mais adequada a equipe de campo composta
por Vigilância Sanitária, Posturas, PROCOM, GCMV e apoio da Polícia Militar.
1
2
4
3
5

Denuncias Denuncias Realizadas – Disque COVID19
Aglomeração de pessoas em estabelecimento comercial
Festas em residência
Estabelecimento comercial não adota medidas de prevenção
Aglomeração de pessoas em via pública
Outras denuncias (1%)
Total

Fonte: Denúncias realizadas/Disque Denúncia COVID19

108
101
74
47
40
370
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9. CUIDADOS GERAIS A SEREM ADOTADOS INDIVIDUALMENTE PELA POPULAÇÃO
O Ministério da Saúde no dia 19 de junho de 2020, no Diário Oficial da União (DOU), a portaria nº
1.565, que estabelece orientações gerais à prevenção, o controle e à mitigação da transmissão da
Covid-19. As orientações também são voltadas à promoção da saúde física e mental da população.
O objetivo é apoiar as estratégias locais para retomada segura das atividades e do convívio social,
respeitando as especificidades e características de cada setor ou ramo de atividade. Caberá às
autoridades locais e aos órgãos de saúde locais decidir, após avaliação do cenário epidemiológico
e capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, quanto a retomadas das atividades.
Cuidados Gerais
1.1 lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, higienizar as mãos
com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).
1.2 usar máscaras em todos os ambientes, incluindo lugares públicos e de convívio social.
1.3 evitar tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca.
1.4 ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com lenço de papel e descartá-los adequadamente.
Na indisponibilidade dos lenços, cobrir com a parte interna do cotovelo, nunca com as mãos.
1.5 não compartilhar objetos de uso pessoal, como aparelhos telefones celulares, máscaras,
copos e talheres, entre outros.
1.6 evitar situações de aglomeração.
1.7 manter distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio
social.
1.8 manter os ambientes limpos e ventilados.
1.9 se estiver doente, com sintomas compatíveis com a COVID-19, tais como febre, tosse, dor de
garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, evitar contato físico com outras pessoas, incluindo
os familiares, principalmente, idosos e doentes crônicos, buscar orientações de saúde e
permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias.
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Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 40/2020 – 21/05/2020

