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NOTA INFORMATIVA 

 

24 de Maio 2021 

 

 Considerando que a Índia é o 2º maior país em prevalência do covid-19; 

 Considerando que tem uma incidência de 367/ 100 mil habitantes; 

 Considerando que é o 3º país em prevalência de óbitos; 

 Considerando o atual contexto do aparecimento de uma nova cepa do 

novo coronavirus, cepa essa que se originou na Índia, identificada em tripulantes 

de um navio que está nas proximidades de São Luís; 

 No navio em questão foram feitas 24 coletas de amostras para PCR sendo 

que 15 tiveram resultados positivos para novo coronavirus. No dia 20 de maio o 

Instituto Evandro Chagas lançou o resultado do sequenciamento genético 

dessas amostras e foi identificado a uma variante do covid-19, a mesma que está 

circulando na Índia. Desses 9 pacientes positivos, 6 deles estavam 

assintomáticos no momento da realização do PCR. 

 Essa variante indiana se caracteriza por alta transmissibilidade em baixo 

nível de exposição, ou seja, pode ser transmitida de pessoa para pessoa com o 

mínimo de contato. 

 Ressaltamos que estamos em um cenário de alerta, pois o estado do Pará 

faz fronteira com o Maranhão e a região de Carajás recebe um grande fluxo de 

pessoas originárias de diversas partes do Brasil, sobretudo do Maranhão.  

 Diante dessa situação é necessário reforçar medidas de vigilância de toda 

e qualquer pessoa que esteja vindo do estado do Maranhão apresentando ou 

não sintomas clínicos de síndrome gripal, observando todo o histórico anterior 

das localidades onde esse indivíduo circulou ou pessoas que o mesmo teve 

contato nos últimos 14 dias. 

 Recomenda-se que esse grupo de pessoas originárias do Maranhão, ao 

chegar em Canaã dos Carajás, sejam colocadas em quarentena, independente 

de apresentarem sintomas clínicos sugestivos de síndrome gripal, tendo em vista 

que o vírus tem um período de incubação de até 14 dias e estudos indicam que 
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pessoas assintomáticas que estão infectadas possam transmitir o coronavirus 

até 48 horas antes da apresentação dos sintomas. 

 Deslocamentos de pessoas no sentido ao estado do Maranhão, sobretudo 

à capital, também devem ser evitados. 

 A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância 

em Saúde solicita que a população de um modo geral continue alerta quanto à 

identificação de possíveis casos suspeitos e mantenham em uso os protocolos 

de prevenção e combate à infecção pelo novo coronavírus. 
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