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NOTA TÉCNICA  - COVID 19 - 18/11/22

Assunto:  Alerta  acerca  do  aumento  do  número  de  casos  de  COVID-19  e  circulação  de  novas
linhagens da Variante de Preocupação (VOC) Ômicron.

Os dados epidemiológicos  atuais mostram uma tendência de aumento de casos de Covid 19 no
município  de  Pedro  Leopoldo,  assim como no  cenário  de  Minas  Gerais  e  do país,  indicando  a
necessidade de contínuo monitoramento epidemiológico do SARS-CoV-2 e variantes. 

A existência de transmissão de outros vírus respiratórios tem contribuído para casos de síndrome
gripal. Diante disso, a presente nota alerta à população e profissionais de saúde quanto à situação
da Covid-19 em âmbito local e reforço das medidas não farmacológicas de prevenção e controle: 

• A higienização frequente das mãos com álcool 70% ou água e sabão;
• Isolamento de casos suspeitos e confirmados para covid19.
• Uso de máscaras de proteção facial 

- principalmente por indivíduos com fatores de risco para complicações da Covid-19 (em
especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades);
- Pessoas que tiveram contato com casos confirmados de Covid-19;
-  Pessoas  em  situações  de  maior  risco  de  contaminação  pela  Covid-19  como  locais
fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e serviços de saúde;

O uso de máscaras no município de Pedro Leopoldo está regulado pelo Decreto 2167 de 29 de abril
de 2022 que Dispõe sobre a utilização de máscaras de proteção individual.
Segundo este documento, o uso da máscara permanece obrigatório:
• em estabelecimentos e serviços de saúde; 
• no transporte coletivo e nas respectivas estações de embarque e desembarque; 
• no transporte escolar; 
• para pessoas que apresentarem sintomas respiratórios;

Observação: As orientações desta nota podem ser alteradas a qualquer momento, considerando a
possibilidade de ocorrência de mudanças no cenário epidemiológico e assistencial. 

Referências:
-  NOTA  TÉCNICA  Nº  16/2022-CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS.  Ministério  da  Saúde  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis Coordenação-Geral de Vigilância das Síndromes Gripais.
-  Decreto nº.  2.167, de 29 de abril  de 2022. Flexibiliza a utilização de máscara de proteção individual  e dá outras
providências.
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