Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal do Carmo
Fundo Municipal de Saúde
Administração 2017/2020

CONTROLE EPIDEMIOLOGICO CASO NOVO COVID-19/2020
SEMANA 13/09 A 19/09/2020
SWAB e TESTE RAPIDO (casos novos)
Semana anterior: 06/09 à 12/09 = 15 casos = 1,07 – 1x100 = 7,14%
14 casos
Semana atual: 13/09 à 19/09 = 28 casos = 1,866 – 1x100 = 86,66%
15 casos
OBS: Na semana atual obteve-se um aumento de 86,66% de casos novos.

INTERNAÇÃO
Internados SRAG UTI
= 0 = 0%
Internados SRAG UTI 7 dias atrás 0
Internados leito clinico confirmado hoje
2 = 0%
Internados leitos clínicos confirmados 7 dias atrás 3
Confirmados Leitos UTI hoje
0 = 1-1x100 = 0%
Confirmados Leitos UTI 7 dias atrás 1
OBS: Houve caso confirmado de internação em leitos clínicos e UTI.
Número de infectados Covid-19 = 28

Número de Óbitos nas demais causas = 02

Número total de Leitos Ocupados HNSC e Hospital João XXIII com percentual de aumento
de uma semana para outra de todos os setores 20 semana atual = 1,666 – 1x100 = 66,66%
12 semana anterior

VIGILÂNCIA em SAÚDE de CARMO-RJ
Rua: Senador Dantas, n° 420, fundos, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
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Nota Explicativa
Considerando a obrigatoriedade de cumprir ao preenchimento da planilha Canal Saúde
solicitado pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro, estamos nos adequando a
semana epidemiológica 37 e para não ter conflitos de dados, iniciaremos essa semana na
quarta-feira 09/09/2020 com termino no sábado 12/09/2020, para que possamos
acompanhar a semana epidemiológica conforme o Estado, dando inicio aos Domingos.
Visto que foram calculados quatro dias para adequação da semana epidemiológica do
Estado/ RJ, retiramos uma amostra das semanas anteriores 36 e 35 para calculo.
Para fazer o comparativo da semana 38 utilizei uma amostra dos dados do dia 06/09 ao dia
12/09 que são correspondentes a semana 37 e 30/08 à 05/09 correspondentes a semana 36
para realização do calculo.

Fórmula aplicada:
a) Número de casos novos confirmados nos últimos sete dias
Número de casos novos confirmados nos sete dias anteriores
b) Número de internados SRAG UTI no ultimo dia
Número de internados SRAG UTI sete dias atrás
c) Número de pacientes confirmado em leitos clínicos no ultimo dia
Número de pacientes confirmado em leitos clínicos sete dias atrás.
d) Número de pacientes confirmados em leitos UTI no ultimo dia
Número de pacientes confirmados em leitos UTI sete dias atrás.
e) Número de infectados pelo Covid-19
f) Número de Óbitos sem ser Covid-19
g) Total de Leitos Ocupados HNSC e Hospital João XXIII com porcentual de aumento de uma
semana para outra em cada setor.
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