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COMUNICADO SEMSA Nº 05/2020 - COVID-19 
 

A Secretaria Municipal de Saúde de Rancharia COMUNICA que recebeu 
hoje cedo o resultado positivo para COVID-19 de um homem de 78 anos, 
comerciante, que está internado no Hospital e Maternidade de Rancharia há 
alguns dias. 

Informamos, ainda que desde o recebimento da comunicação da suspeita 
do caso, foi contactado a Vigilância Epidemiológica regional que nos orientou 
para seguir o protocolo do Ministério da Saúde, que preconiza medidas de 
higiene sanitária diária no local e isolamento por 14 dias dos contatos próximos 
(pessoa que ficou a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita 
de caso por Coronavírus, dentro da mesma área, por um período prolongado, 
sem uso de equipamento de proteção individual (máscara)).  Não havendo em 
nenhum dos protocolos a orientação para lacramento do estabelecimento. 

Em relação aos contatos do caso que foram isolados, além do 
afastamento recomendado, foram agendados, conforme o protocolo do 
Ministério da Saúde, a realização de teste rápido após no mínimo 08 dias do 
contato, para os casos que apresentarem sintomas no período, sendo esse 
prazo mínimo o dia de hoje, motivo pelo qual hoje foram checados alguns dos 
contatos, dos quais até o momento 04 deram resultado negativo e 01 homem, 
60 anos, que apresentou sintomas leves e estava em isolamento, testou 
positivo, porém apresenta-se no momento assintomático há alguns dias, sendo 
orientado para todos, terminarem o período de isolamento. 

E por fim, informamos também que recebemos o comunicado de alguns 
moradores de Rancharia, que tiveram contato com um parente que trabalha em 
São Paulo e que testou positivo lá, sendo os mesmos colocados em isolamento 
de imediato e como hoje, é o 11º dia do contato, foram testadas 07 pessoas 
relacionadas a esse caso, com resultado negativo, sendo recomendado, no 
entanto, para que terminem o prazo de  isolamento até o final dos 14 dias. 

 
  

Rancharia, 03 de junho de 2020.  
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