Apresentação do Painel Epidemiológico – COVID-19

O Painel Epidemiológico – COVID-19 da Prefeitura Municipal de Saúde de Natal, visa divulgar
os dados disponíveis nos sistemas de informação em saúde relativos à pandemia da COVID-19
no município de Natal-RN, integrando a produção da informação e sua utilização prática no
cotidiano dos diferentes espaços de gestão e de atenção à saúde, sendo parte do compromisso
da Prefeitura Municipal com a transparência das informações.

Fonte de dados:
Dados epidemiológicos: Sistema de Notificação eSUS/VE – DATASUS - Ministério da Saúde
Disponibilidade de testes: Ver com LABORATÓRIO MUNICIPAL/DAB/DAE
Informações

sobre

leitos:

CENSO

DE

LEITOS

-

https://leitoscovidrn.saude.rn.gov.br/leitos/
Atualizações:
A atualização ocorrerá diariamente no período entre 16 e 19h.
Limitações:
Os dados informados diariamente são sujeitos a revisões e alterações.

INDICADORES

- CASOS CONFIRMADOS
Número de casos confirmados por COVID-19 que foram diagnosticados e registrados no Sistema
de Notificação, referenciados como município de residência Natal-RN .
- Por data ou semana Epidemiológica: Os casos confirmados são disponibilizados por data e
semana epidemiológica do início de sintomas e também, por data e semana epidemiológica de
notificação.
- Casos confirmados (acumulado): O número total de casos confirmados por COVID-19 que
foram diagnosticados e registrados no Sistema de Notificação, no período considerado.
CRITÉRIOS DE CONFIRMAÇÃO:
- Laboratorial:
Resultado positivo RT-PCR em tempo real por protocolo validado; OU
Teste sorológico validado positivo (teste rápido).
- Clínico-Epidemiológico:
Caso suspeito com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado
laboratorialmente para COVID-19.

- CURADOS (ACUMULADO)
Todos os casos que tiveram confirmação diagnóstica e saíram do período de isolamento
domiciliar (14 dias após o início dos primeiros sintomas) ou internação hospitalar e/ou que não
evoluíram a óbito.
Dado expresso em número absoluto e em percentual de cura (percentual de casos curados
comparados aos casos confirmados acumulados)

- CASOS EM MONITORAMENTO (CASOS ATIVOS)
Todos os casos notificados nos últimos 14 dias pelas Secretarias Municipais de Saúde e que
não evoluíram para óbito.
- ÓBITOS
Número total de óbitos em casos confirmados por COVID-19 que foram registrados e encerrados
no Sistema de Notificação, referenciados como município de residência Natal-RN .
- Por data ou semana Epidemiológica: Os óbitos por COVID-19 são disponibilizados por data e
semana epidemiológica da ocorrência do óbito.
- Óbitos por COVID-19 acumulado: O número total de óbitos por COVID-19 que foram
registrados e encerrados no Sistema de Notificação, no período considerado.

- TAXA DE LETALIDADE
Número de óbitos confirmados de COVID-19 em relação ao total de casos confirmados, na
população residente no município de Natal-RN, no período considerado.

- COEFICIENTE DE MORTALIDADE
Número de óbitos por doenças COVID-19, por 10 mil habitantes, na população residente em
Natal, no período considerado.
A estimativa populacional por bairro/território/região foi elaborada a partir da projeção de
estimativa populacional para 2019 pelo Censo do IBGE/2010.

- COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA
Número de casos confirmados de COVID-19 por 10.000 habitantes, na população residente em
determinado espaço geográfico, no período considerado.
A estimativa populacional por bairro/território/região foi elaborada a partir da projeção de
estimativa populacional para 2019 pelo Censo do IBGE/2010.

- CASOS SUSPEITOS
Número de casos suspeitos de COVID-19 registrados no Sistema de Notificação, referenciados
como município de residência Natal-RN .

DEFINIÇÃO 1
SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação
febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU
dificuldade respiratória.
- EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na
ausência de outro diagnóstico específico.
- EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios
específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva,
irritabilidade e inapetência.
DEFINIÇÃO 2
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que apresente:
dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor
que 93% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.
- EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz,
cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

- CASO DESCARTADO:
Número de casos que se enquadrem na definição de suspeito E apresente resultado de RT-PCR
negativo para SARS-CoV2 (coletado dentro da janela de indicação); OU
Casos que se enquadrem na definição de suspeito E apresente resultado de teste sorológico
negativo, por metodologia validada, para SARS-CoV2 (realizado conforme indicação);
A classificação final destes casos deverá ser realizada como Caso Descartado no e-SUS VS.

