NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará-PA vem por meio deste
informo que, em de julho de 2021 foi publicado um texto no qual há informações
equivocadas a respeito dos sintomas da VARIANTE DELTA DO COVID. Recebemos
a mensagem em um grupo de trabalho, enviado por uma coordenadora de nível
regional, como todas as informações repassadas anteriormente eram verídicas,
acabamos publicando a mensagem. Porém, depois de divulgado surgiram dúvidas
a respeito das informações contidas no texto, então fizemos o possível para tirar
a mensagem de todas as mídias sociais.

VARIANTE DELTA
A variante Delta (antes B.1.617.2) do coronavírus, que começou a se disseminar
pelo mundo em fevereiro de 2021, a partir da Índia, já chegou a cerca de 100
países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), incluindo o Brasil.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a variante Delta como Variante
de Preocupação, pois estudos mostram que ela é de mais fácil transmissão.
Para fins de esclarecimento e RETIFICAÇÃO da Nota publicada por este município
em 13 de julho do corrente ano, seguem abaixo informações relevante para a
comunidade geral à respeito desta variante:
Qual a doença causada pela variante Delta do Coronavirus? Covid-19
Quais os sintomas da Covid-19? Febre, coriza, dor de garganta, tosse, mal estar,
dor de cabeça, podendo evoluir com falta de ar e outros sintomas de gravidade.
Alguns estudos mostram que nos casos com a nova variante são mais raros os
sintomas de perda de olfato e perda do paladar.
Quais os exames podem ser feitos para confirmar a doença? Biologia Molecular
(RT-PCR) ou Testes Rápidos específicos (o exame indicado depende de cada caso).
Quais as maneiras de prevenção? Mantenha o distanciamento social, use
máscaras, lave as mãos com frequência e use álcool em gel, tome a vacina contra
Covid-19 quando chegar a sua vez.

A PANDEMIA NÃO ACABOU. PREVINA-SE!

