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Ao Secretário de Saúde  
 

SITUAÇÃO CORONAVÍRUS 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Vigilância Epidemiológica 

Municipal, contabiliza nesta sexta-feira (03/04/2020) 30 casos notificados com suspeita do 

novo Coronavírus no município de São Mateus. Desses, 18 foram descartados, 9 casos 

em investigação e 3 casos confirmados.  

 O primeiro caso foi confirmado no dia 29/03/2020 com início dos sintomas no dia 

21/03/2020. Hoje se encontra em internação hospitalar em isolamento; 

 O segundo caso foi confirmado no dia 01/04/2020 com início dos sintomas no dia 

22/03/2020. Hoje se encontra em internação hospitalar em isolamento; 

 O terceiro caso foi confirmado no dia 01/04/2020 com inicio dos sintomas no dia 

23/03/2020. Hoje se encontra em isolamento domiciliar; 

 Informamos que os casos subsequentes possuem vínculo epidemiológico com o 

primeiro caso confirmado no município de São Mateus. Resalvamos que existe 

mais um caso confirmado com o mesmo vínculo epidemiológico, contudo, e 

munícipe de Linhares, assim, ficando contabilizado pelo município de residência de 

acordo com a Secretaria Estadual de Saúde;  

 O serviço Municipal de Vigilância Epidemiológica está monitorando 53 indivíduos 

que possuem vínculo social com os casos confirmados;  

 Foram coletados 8 exames para detecção de COVID-19 dos indivíduos 

sintomáticos que possuem vínculo social com os casos confirmados; 

A Secretaria de Saúde lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de 

acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de 

bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação 

destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal. 
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Casos Confirmados Casos descartados Casos Suspeitos Total 

03 18 09 30 
 
Fonte: Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal 

 
 
 Definições operacionais utilizadas: 
  

 Casos Suspeitos: Caso que apresente suspeita para COVID-19, obedecendo aos 
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que está em processo de 
investigação pelos serviços de vigilância para confirmação ou descarte da doença. 

 Caso confirmado: Caso investigado que teve confirmação laboratorial para novo 
coronavírus.  

 Caso descartado: Caso que após investigação laboratorial, apresentou critérios 
negativos, sendo descartado para a doença. 

 
 
 
 
 
 
 
Equipe Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal. 
 
 


