
NOTA TÉCNICA CONJUNTA CIEVS/SUVIG/SAS 03/2022
COVID-19 Aumento no número de casos confirmados Ano 2022, nº 03/2022

Os dados epidemiológicos da covid-19 no mundo e no Brasil indicam a necessidade de
contínuo monitoramento epidemiológico do SARS-CoV-2 e variantes. Até 11 de novembro de 2022,
são 34.908.198 casos e 688.656 óbitos acumulados de covid-19 no Brasil.

Em Arapiraca os casos de Covid-19 começam a aumentar conforme descrito nas Figuras 1 e
2 exigindo a retomada de medidas de prevenção haja visto a confirmação da circulação da
sulinhagem BQ.1 da VOC Ômicron no estado de Alagoas, informação disponibilizada pela NOTA
TÉCNICA Nº 16/2022-CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS publicada em 12 de novembro de 2022.

Figura 1. Diagrama de controle da quantidade absoluta de Testes Rápido de Antígeno reagentes
entre 11/09/2022 e 20/11/2022 de residentes de Arapiraca realizados no Complexo Multiprofissional
de Saúde. Arapiraca/AL, set-nov 2022.

Fonte: Dados locais. Sujeito a alterações.

Observa-se que entre 11/09/2022 e 16/11/2022 a quantidade de testes rápidos de antígeno
reagentes de residentes de Arapiraca realizados pelo Complexo Multiprofissional de Saúde
estiveram abaixo do limite superior esperado, e que a partir do dia 17/11/2022 o número de
reagentes ultrapassa o limite superior esperado para o período analisado voltando a despertar
preocupação com o cenário epidemiológico em nossa cidade.
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Figura 2. Média móvel de 7 dias do percentual de positividade dos testes rápidos de antígeno para
Covid-19 de residentes de Arapiraca realizados no Complexo Multiprofissional de Saúde.
Arapiraca/AL, set-nov 2022.

Fonte: Dados locais. Sujeito a alterações.

A Figura 2 reforça a subida de casos nos últimos dias em Arapiraca/AL.
Assim sendo, o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde
vem reforçar as seguintes orientações, algumas delas disponibilizadas em NOTA TÉCNICA Nº
16/2022-CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS publicada em 12 de novembro de 2022:

1. Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados devem priorizar a
coleta de amostras para realização do exame de biologia molecular (RT-PCR);

2. Uma parcela dos casos suspeitos de covid-19, leve ou moderados, devem ter amostras
coletadas para realização do exame RT-PCR, mesmo havendo disponibilidade de testes
rápidos.

3. Reforço das medidas não farmacológicas de prevenção e controle:
3.1 A higienização frequente das mãos com álcool 70% ou água e sabão;
3.2 Uso de máscaras de proteção facial:

* Principalmente por indivíduos com fatores de risco para complicações da covid-19 (em
especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades);

* Pessoas que tiveram contato com casos confirmados de covid-19;
* Pessoas em situações de maior risco de contaminação pela covid-19 como locais

fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e serviços de saúde;
3.3 Isolamento de casos suspeitos e confirmados para covid19;
3.4 Priorizar os testes para diagnóstico assistencial e não para reduzir o tempo do isolamento;
3.5 A completude do esquema vacinal, com especial atenção às doses de reforço, conforme
orientações do MS. (ressalta-se que o município de Arapiraca dispões de 3 (três) pontos
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de vacinação localizados no 2º Centro de Saúde, 3º Centro de Saúde e 4º Centro de
Saúde).

4. A Unidade Básica de Saúde deve ser a principal porta de entrada do usuário com sintomas
gripais, referenciando-o caso necessário;

5. Retorno da publicação semanal de Boletim Epidemiológico da Covid-19 pelo CIEVS
Arapiraca.

Ressalta-se que as recomendações contidas nessa Nota poderão ser revistas conforme
alteração da situação epidemiológica e o surgimento de novas evidências científicas sobre a
covid-19.
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