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Nota – Novo Coronavírus (2019-nCoV)

O  Laboratório  Central  do  Estado  (Lacen-PR)  encaminhou  amostra  de  coleta  de
material do caso suspeito do Novo Coronavírus para o laboratório de referência da
Fiocruz-RJ que fará pesquisa específica relacionada à infecção.

Trata-se do caso no ficado nesta semana, no dia 28, de uma mulher, residente de
Curi ba e que esteve na China. Após o retorno, ela  apresentou sintomas da doença;
foi  atendida  inicialmente  em  uma  Unidade  de  Pronto  Atendimento  (UPA)  de
Curi ba,  colocada  em  isolamento  e  transferida  para  o  HC  para  internamento,
avaliação e diagnós co clínico. A jovem já deixou o hospital ontem, dia 29, em boas
condições de saúde.

O Bole m desta quinta-feira do Ministério da Saúde considera dados do meio de
ontem (29) até o meio dia de hoje (30).

De acordo com Bole m do Ministério da Saúde e Nota Informa va divulgada pela
SESA na úl ma sexta-feira, são considerados suspeitos e devem procurar as unidades
de  saúde  pessoas  com  sintomatologia  respiratória,  incluindo  febre,  tosse  e
dificuldade  para  respirar,  e  que  apresentam  histórico  de  viagens  para  áreas  de
transmissão local (China) nos úl mos 14 dias ou ter do contato próximo com casos
suspeitos ou confirmados da doença.

O  COES  alerta  para  as  informações  de  prevenção  que,  neste  momento,  são  as
mesmas  indicadas  para  outras  síndromes  respiratórias,  como  a  Influenza.  As
principais  medidas  são:   evitar  contato  próximo  com  pessoas  com  infecções
respiratórias agudas; lavar frequentemente as mãos, especialmente após o contato
direto com pessoas doentes e antes de se alimentar; usar lenço descartável  para
higiene nasal;  cobrir nariz e boca ao espirrar e tossir; não compar lhar objetos de
uso pessoal, como talheres pratos, copos ou garrafas .

A  Coordenação  de  Vigilância  Epidemiológica  da  Sesa  orienta  ainda  quanto  as
viagens: quem está com viagem internacional já agendada e que necessita manter o
deslocamento deve redobrar a atenção às medidas preven vas.



Con ngência – O COE já elaborou o Plano de Con ngência do Paraná,  “com intuito
de  auxiliar  o  Estado  na  resposta  coordenada  ao  enfrentamento  da  situação
relacionada ao Novo Coronavírus, visando integralidade das ações na prevenção e
monitoramento da doença, bem como na assistência da saúde da população”. 

O  plano  foi  elaborado  em  conjunto  por  13  áreas  da  Secretaria  da  Saúde,  em

alinhamento com o Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública e prevê

entre as principais ações e a vidades: avaliar o risco de dispersão do vírus a par r

dos países, estados e municípios, divulgar a situação epidemiológica da dispersão do

Novo Coronavírus  e  manter  atualizado  o  cadastro  de profissionais  e  serviços  de

apoio no estado do Paraná.


