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NOTA INFORMATIVA 010/2020

RESULTADO DA CONTRAPROVA APÓS TESTES RÁPIDOS POSITIVOS ENTRE OS
COLABORADORES DA SAÚDE E CONFIRMAÇÃO DE MAIS 02 CASOS NO MUNICÍPIO

Após a confirmação de 19 testes rápidos positivos entre os dias 16 e 17 de maio, a
Administração Municipal através da Secretaria de Saúde realizou uma segunda testagem nos
colaboradores que testaram positivo no teste rápido. O exame foi coletado e encaminhado
através do Laboratório São João, para a análise pelo Laboratório Álvaro Apoio do Grupo DASA.
Laboratório considerado apto para a realização do exame para COVID-19, e sem a necessidade
de encaminhar a amostra ao LACEN/SC para confirmação diagnóstica.
Nesta segunda-feira (01), recebemos os laudos dos exames ao qual apontou
NEGATIVO para TODOS os colaboradores que testaram positivo anteriormente no teste rápido.
A realização da contraprova se deu pelo alto número de positivos assintomáticos nos testes
rápidos, e por histórico de problemas relatados com os testes rápidos que veio através do
Ministério da Saúde em outros municípios da região. Os resultados aparecerão no Boletim
Epidemiológico do município como DESCARTADOS APÓS LAUDO DE CONTRAPROVA DO
TESTE RÁPIDO, e não serão mais contabilizados como confirmados.
A Secretaria de Saúde realizou a testagem em massa dos colaboradores após uma
colaboradora testar positivo em exame SWAB (padrão ouro para detecção de COVID-19). Além
de fechar a unidade por um dia para a realização de desinfecção e sanitização das unidades.
Solicitamos a população que ao apresentar sintomatologia compatível com COVID19, entre em contato via telefone ou procure a unidade de saúde de referência, para realizar a
avaliação e testagem, se indicado, do SWAB. Lembramos que o material DEVE SER
COLETADO ENTRE O 3º AO 7° DIA (IDEAL ENTRE O 3° AO 5º DIA) DO APARECIMENTO
DOS SINTOMAS, sendo que após o sétimo dia do aparecimento dos sintomas a recomendação
é isolamento domiciliar até completar os 14 dias, não sendo realizado o SWAB.
Estamos enfrentando a resistência ainda dos monitorados ou confirmados para a
realização do isolamento quando solicitado, o que pode estar transmitindo o vírus para outras
pessoas. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam
a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. A
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transmissibilidade dos pacientes infectados por COVID-19 é em média de 7 dias após o início
dos sintomas.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia
severa. Sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para
respirar. Já a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo
por meio de: Toque do aperto de mão, Gotículas de saliva, Espirro, Tosse, Catarro, Objetos ou
superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de
computador etc.
Ainda no dia de hoje, a Vigilância Epidemiológica de Santa Rosa do Sul recebeu mais
dois laudos do LACEN, ao qual testaram positivo para COVID-19. Trata-se de duas mulheres,
uma de 20 e outra de 37 anos, ao qual apresentaram sintomatologia compatível com a doença
e foram coletados os exames na última sexta-feira (29/05), ao qual já estão cumprindo
quarentena, ambas estão apresentando sintomatologia leve e estão em tratamento domiciliar.
A secretaria monitora todos os casos suspeitos no município e seguimos os protocolos
do Estado, ao qual está em constante revisão e mudanças. Reforçamos que se evite circulação
desnecessária nas ruas, evitem viagens, e se puder, FIQUE EM CASA.

Santa Rosa do Sul, 01 de junho de 2020.

Jean Carlos Paulo Kunz
Secretário Interino de Saúde

Nelson Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal
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