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Neste Boletim encontram-se informações acerca da realização de ações no combate ao
COVID-19 na capital, cidade com maior número de casos confirmados, elaborando e executando
constantemente ações estratégicas de fiscalizações em estabelecimentos sujeitos à regulação sanitária
para o cumprimento dos Decretos Estadual e Municipal, de acordo com o registro do número de casos
confirmados e suspeitos do novo Coronavírus, tendo estas ações, na linha de frente, os Fiscais de
Vigilância Sanitária e os Agentes em Saúde da Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado
(SVS) em conjunto com as equipes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) dentre
outros órgãos.
As ações de fiscalização em estabelecimentos estão sendo realizadas em cada bairro da
capital para que possamos abranger a maior cobertura possível levando a informação e orientando com
as medidas de prevenção e promoção da saúde, através da Nota Técnica n° 001/2020 – GAB/SVS,
que

preconiza os procedimentos preventivos a serem adotados para a disseminação do novo

Coronavírus, sendo feito um acompanhamento de cada estabelecimento retornando ou através de
denúncias recebidas pelo Disque-SVS, bem como fixando cartazes educativos, o que fez possível ser
atingido o número de 3.026 estabelecimentos durante o período de 30 de março a 04 de junho de 2020.
Com a adoção de medidas mais restritivas, através dos Decretos nº 1.726 e 1.782/2020,
foram implementadas as barreiras sanitárias realizando aferição de temperatura dos condutores e
passageiros abordados em cada ponto estratégico na cidade de Macapá, sendo, em caso de suspeita ou
confirmação, orientadas a procurar a Unidade de Saúde especializada mais próxima, bem como
aferição de temperatura de passageiros no Aeroporto Internacional de Macapá, totalizando 7.410,
dentre estes, 7 suspeitos, durante o período de 18 de março a 17 de maio.

463 pessoas

N° de Pessoas Sintomáticas com Quadro Febril

N° de Pessoas Abordadas/Aferidas Temperaturas

18.722 pessoas

Fonte: Núcleo de Vigilância Sanitária/DEVS/SVS.
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