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INFORME EPIDEMIOLÓGICO CORONAVÍRUS (COVID - 19) Nº 304/2020 

(31/01/2020) 

 

1. Informações Gerais 

Em 11 de março de 2020, o diretor da Organização Mundial de Saúde declarou o 

atual surto de COVID-19 como uma pandemia global, dada a alta disseminação do 

vírus em todo o mundo. 

Em 2021, até o dia 31/01/2021, 4.175 casos descartados, 2.734 casos 

confirmados, 309 Óbitos e 1.783 curados do COVID-19 no município do Cabo de 

Santo Agostinho.  

Com relação ao campo raça/cor observa-se que do total de 1.411 casos 

notificados de SRAG (casos graves), 873 casos foram preenchidos o quesito de 

raça/cor e 538 casos Ignorado (IGN), representando 61,62 % do total de casos 

notificados com a variável preenchida. De acordo com a classificação, foram 

registrados: 16 casos (amarela); 164 (branca); 621 (parda) e 72 (preta). 

 

Casos Descartados 

 

Casos Confirmados 

 

Óbitos 

 

Curados 

4.175 2.734 309 1.783 

Fonte: SMS Cabo de Santo Agostinho. Dados atualizados em 31/01/2021. 
* Nota: Caso descartado é aquele que apresenta confirmação laboratorial para outro agente etiológico ou resultado 

negativo para COVID-19.  
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261.300 Casos Confirmados 
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2.734 Casos Confirmados  

4.175 Casos Descartados 

 309 Óbitos 

1.783 Curados 

Fonte: SEVS – CIEVS 

SMS Cabo de Santo Agostinho-PE 
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2. INVESTIGAÇÃO DOS ÓBTOS  

 

Foram confirmados laboratorialmente (RT-PCR) 309 óbitos no período de 30 de 

março/2020 a 27 de janeiro/2021. Dos 309 pacientes que vieram a óbito, 175 

apresentavam comorbidades como obesidade grau IV, hepatomegalia, diabetes, 

hipertensão e cardiopatia. Dos 309 Pacientes, 179 eram do sexo masculino entre a 

faixa etária de 18 a 97 anos e 130 do sexo feminino entre a faixa etária de 29 a 96 

anos. Os pacientes eram moradores dos seguintes bairros: Pontezinha (20), Charneca 

(18), São Francisco (17), Malaquias (3), Mauriti (1), Engenho Massangana (1), 

Engenho Novo (2), Engenho Barbalho (1), Engenho Ipiranga (1), Engenho Utinga de 

Cima (1),Engenho Tapera (1), COHAB (45), Charnequinha (12), Pontes dos Carvalhos 

(76), Centro (41), Enseada dos Corais (4), Gaibu (5), Garapu (14), Mercês (1), 

Jussaral (1), Paiva (2), Pirapama (7), Pista Preta (1), Rosário (2), Torrinha (5), Santo 

Inácio (6), Suape (2), Usina Bom Jesus (1), Vila Claudete (1), Vila Social contra 

Mocambo (4) e Ignorado (13). 

 

3. ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL 

 

 

DATA DE 

ATENDIMENTO 

 

UNIDADES DE SAÚDE 

 

SINDROME GRIPAL 

 

SINDROME RESPIRATORIA 

AGUDA GRAVE 

 

31/01 

(Domingo) 

SPA Gaibú 2 0 

Pol. Jamaci de 

Medeiros 

0 0 

Maternidade Padre 

Geraldo Leite Bastos 

0 0 

Hospital Mendo 

Sampaio 

5 0 

Hospital Infantil 3 0 

SAMU 0 0 

Torrinha - 

 Sacramento - 
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Fonte: SMS CABO DE SANTO AGOSTINHO. 
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Gráfico 2: 

 

Fonte: SMS CABO DE SANTO AGOSTINHO. 

Informações até 31/01/2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

  4. ORIENTAÇÕES 

 

 Lave as mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool para matar 

vírus que podem estar nas suas mãos.  

 Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que 

esteja tossindo ou espirrando. Quando alguém tosse ou espirra, pulveriza 

pequenas gotas líquidas do nariz ou da boca, que podem conter vírus. Se você 

estiver muito próximo, poderá inspirar as gotículas – inclusive do vírus da 

COVID-19 se a pessoa que tossir tiver a doença.  

 Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam muitas superfícies e 

podem ser infectadas por vírus. Uma vez contaminadas, as mãos podem 

transferir o vírus para os olhos, nariz ou boca. A partir daí, o vírus pode entrar 

no corpo da pessoa e deixá-la doente.  

 Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa 

higiene respiratória. Isso significa cobrir a boca e o nariz com a parte interna do 

cotovelo ou lenço quando tossir ou espirrar (em seguida, descarte o lenço 

usado imediatamente). Gotículas espalham vírus. Ao seguir uma boa higiene 

respiratória, você protege as pessoas ao seu redor contra vírus responsáveis 

por resfriado, gripe e COVID-19.  

 É preciso ressaltar que a máscara é individual. Não pode ser dividida com 

ninguém, nem com mãe, filho, irmão, marido, esposa etc. Então se a sua 

família é grande, saiba que cada um tem que ter a sua máscara, ou máscaras; 

 A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo, é preciso 

trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de 

pano;  

 Mas atenção: a máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso 

que ela tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face; 

  Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e 

abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz 

e não restarão espaços no rosto;  



 

 Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo 

menos uma reserva. 

 

EXPEDIENTE 

 

 

Clayton da Silva Marques 

Prefeito 

 

 

Ana Maria Albuquerque 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


