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Boletim Epidemiológico                           N° 20 / 2020  -  02 de abril de 2020 

 

CORONAVÍRUS – COVID 19 
 

 

De 01 de janeiro de 2020 até as 17 horas desta quinta-feira (02 de abril), o Município de 

Angra dos Reis registrou 50 casos com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo 

que 01 caso foi confirmado para COVID-19, 26 foram descartados e 23 aguardam análise 

laboratorial.  

No quadro que segue é possível observar a classificação dos casos. 

Quadro 1 – Classificação dos casos suspeitos de coronavírus notificados em Angra dos Reis 

Casos 
descartados 

Casos em investigação Casos confirmados Óbitos 

Internados 
Isolamento 
domiciliar 

Internados 
Isolamento 
domiciliar 

Casos em 
investigação 

Casos 
confirmados 

26 3 20 0 1 0 0 

Conforme Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020/MS, que mudou os critérios para 

definição de casos, e Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 09/2020, de 24 de março de 2020, que alterou 

o sistema de monitoramento passando a incluir a Síndrome Gripal (SG) como de interesse de 

notificação, segue abaixo quadro com o quantitativo de casos de SG a partir da publicação da 

referida Nota Técnica. 

Quadro 2 – Quantitativo de casos notificados de Síndrome Gripal em Angra dos Reis a partir 
de 24/03/2020. 

Síndrome Gripal 

210 

Ressalta-se que os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas 

e epidemiológicas avançam, podem sofrer alterações. Um novo boletim, com dados atualizados, 

será divulgado amanhã, dia 03/04/2020. 

  Lembramos que, no momento, não há recomendação para uso de máscaras para a 

população no geral. Mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou 

álcool gel, e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, importantes 

e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas. 


