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A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga o 1° Boletim - COVID-19 no 

Município de Armação dos Buizos. Neste documento, a rede de saúde encontrará dados publicos e 

análises referentes à situação epidemiológica da COVID-19 no mês de Abril  de 2020.  

 

 25/02: confirmado o primeiro caso de COVID-19 no Brasil, em residente da cidade de São Paulo com histórico de viagem 

para Itália.
 

 05/03: Confirmado primeiro caso no Estado do Rio de Janeiro em residente de Barra Mansa que teve relato de visita a Itália.

 
 11/03: OMS declara pandemia por COVID-19.

 13/04: Confirmado primeiro caso em Armação dos Búzios.

 

 

Até as 18h00 do dia 15/04/2020 foram confirmados 5 casos 

de COVID-19 no município (Figura 1). Nas últimas 24 horas 

foram confirmados 2 novos casos da doença, o que 

representou um incremento de 0,6% em relação ao total 

acumulado até o dia anterior. 

Figura 1. Distribuição dos casos de COVID-19 em Búzios por 
data de notificação, 2020. 

 

Fonte: Vigilância Epidemiológica/SMS-A. Búzios. Dados 

atualizados em 15 de abril de 2020 às 22h, sujeitos a 
revisões. 

Figura 2. Distribuição de casos confirmados em relação as áreas 
geográficas. 

 

 
Fonte: Vigilância Epidemiológica/SMS- A. Búzios. Dados 
atualizados em 15 de abril de 2020 às 16h, sujeitos a revisões. 

 

Os casos estão distribuídos nos seguintes 

bairros; Cruzeiro, Tucuns, Bosque de Geriba e 

Manguinhos. Ressaltamos que medidas de 

controle estão sendo adotadas em todos os 

bairros. 

Figura 3. Faixa etária dos casos confirmados de COVID-19 
em Armação dos Búzios, 2020. 

 
 

 
Fonte: Vigilância Epidemiológica/SMS-búzios; painel de 

monitoramento da E-sus.VE/RJ; Dados atualizados em 15 de abril de 

2020 às 22h, sujeitos a revisões. 

Os casos confirmados estão classificados atualmente nas 

categorias leves e moderadas. A faixa etária dos acometidos 

estão dos 25 a 45 anos. Deste total 3 (três) são do sexo 

masculino e 2 (dois) do sexo feminino. 

Todos mantem isolamento domiciliar rigoroso e monitoramento 

constante. O caso índice, se tornou elegível de hospitalização 

por doenças crônicas respiratórias até final do período de 

transmissão. 

Tabela 1. Distribuição dos sintomas descritos na ficha de 

notificação dos casos confirmados de COVID-19 em 
Armação dos Búzios, 2020. 

 

 

A distribuição acima demonstra que a grande maioria sintomática 

com Anosmia (incapacidade de sentir odores). 
Fonte: Vigilância Epidemiológica/SMS-A. Búzios. Dados atualizados 

. em 16 de abril de 2020 às 22h, sujeitos a revisões. 



 
 
 

Figura 4. 

 

 

Figura 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Vigilância Epidemiológica/SMS-Armação dos Búzios. Dados atualizados em 15 
de abril de 2020 às 15h, sujeitos a revisões. 

 
(Figura4). Podemos observar início da 

curva epidemiológica com registro de 
815 atendidos em todas as unidades do 
município, suspeitos de síndrome gripal, 
com número de confirmados bem abaixo 
do limite projetado para uma epidemia 
no Município. Não temos transmissão 
local sustentada ainda registrada. 

Existem uma  hipótese   que 
possivelmente  todos os casos 
confirmados foram infectados fora do 
Município. (Figura 5) 3% da população 
foi submetida a teste especifico 
 como  RT-PCR  para 
COVID-19. Muitos resultados estão em 
análise, até o momento foram liberados 
60 exames, dos quais 50 vieram 
negativos para COVID-19. O município 
registrou (1) um caso de coinfecção  
 por   COVID-19   e 
Adenovírus no mesmo indivíduo. 
. 
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

 

 30/01: equipe da Vigilância em Saúde iniciou levantamento de estratégias para elaboração do Plano 

Municipal de Enfrentamento ao Novo Coronavirus; Elaboração e divulgação da 1ª Nota Técnica com 

orientações aos profissionais e serviços com o objetivo de detectar precocemente casos da doença no município.

Atualizada sempre que necessário. 

 17/02: participação da Secretaria Municipal de Sa- úde no Workshop “Ações de Contingência do Novo 

Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro”, oferecida

pela SES-RJ. 
 

 16/03: reunião do prefeito de A. Búzios com secretários e representantes de diversos setores para 

apresentação da situação epidemiológica pela Secretaria de Saúde e discussão de medidas de prevenção ao 

COVID-19. Publicação do Decreto nº

1358/2020, sobre medidas de prevenção e enfrentamento do novo coronaví-rus (COVID-19). 

 19/03: publicação do Decreto nº 1365/2020..

 21/03: publicação do Decreto nº 1366/2020.

 

 21/03: publicação do Decreto nº 1367/2020.

 23/03: ação conjunta de fiscalização (Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Segurança

Pública e Defesa Civil) no COMPERJ. 

 

 28/03: 21/03: publicação do Decreto nº 1370/2020. 

 30/03: publicação do Decreto nº 1372/2020.

 03/04; publicação do Decreto nº 1379/2020.

 07/04; publicação do Decreto nº 1382/2020.

 04/04; publicação do Decreto nº 1384/2020.

 13/04; Primeiro inquérito epidemiológico em cima dos contactates e intensificação na barreira com apoio da 

Secretaria de Segurança.
 15/05 Formulação protocolo Guia Rapido para Manejo covid-19
15/05 Formação Equipe M 
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