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Em 2020, até o dia 30/03/2020 foram notificados 14 casos suspeitos de COVID-19,
sendo 9 suspeitos que seguem em investigação, 4 descartados e 1 caso positivo.
Figura 1. Casos notificados de COVID-19 em São José de Mipibu, segundo
classificação final e Município de residência. São José de Mipibu, 2020
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Figura 2. Casos notificados de COVID-19 em São José de Mipibu, segundo
classificação por sexo. São José de Mipibu, 2020
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RECOMENDAÇÕES À POPULAÇÃO
Até o presente não á conhecimento de formas de prevenção mais efe va do que a não
exposição ao vírus, recomenda-se: exposição ao vírus, recomenda-se:

 Lavagem de mãos frequente com água e sabão, com duração de 20 segundos;
 Evitar tocar 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 lenço de papel descartável,
jogando-o no lixo após uso;
 Manter os ambientes bem ventilados;
 Limpar e desinfectar objetos e superfície tocados com frequência;
 Não compartilhar objetos de uso pessoal (talheres, pratos, copos ou garrafas);
 Evitar aglomerações de pessoas;
 Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas
ou criações;
 Evitar viagens à países com transmissão local do vírus, neste momento, e se
possível evitar locais com casos suspeitos da doença;
 Adotar todas as medidas anteriormente descritas e procurar o serviço de saúde
mais proximo de sua residência, ou local de hospedagem, diante do surgimento
de sinais e sintomas.

ONDE PROCURO AJUDA?

PRONTO ATENDIMENTO

UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE

FIQUE EM CASA

APLICATIVO: Em 29 de Fevereiro, o Ministério da Saúde lançou o aplicativo
(app )Coronavírus- SUScom o objetivo de conscientizar a população sobre a Doença
pelo Coronavírus (COVID-19), para isso o aplicativo conta com as seguintes
funcionalidades:
 Informativos de diversos tópicos como os sintomas, como se prevenir, o que
fazer em caso de suspeita de infecção e etc.;
 Mapa indicando unidades e saúde próximas;
 Em caso de suspeita de infecção, o cidadão pode conferir se os sintomas são
compatíveis com o corona, e caso se3ja será instruído e encaminhado para a
unidade de saúde mais próxima;
 Área de notícias oficial do Ministério da saúde com foco no coronavirus, O
aplicativo Coronavírus-SUS está disponível para celulares com sistema
operacional ANDROID (No seguinte link da Google Play:
http://bit.Iy/AndroidAppCoronavirus-SUS) e iOS (No seguinte link na App
Store: http://bit.Iy/IOSAppCoronavirus-SUS).
 Página inicial do app possui um botão vermelho com a pergunta `` está se
sentindo mal? `` que traz uma lista de questões que podem ajudar em um
auto diagnostico de infecção por coronavirus.

