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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-

19: Atualização de 27 de abril de 2020 

Após seis semanas de rastreamento de contatos, geridos por enfermeiros 

da escola e funcionários locais da saúde pública, cidade de Revere libera 

Novos Dados, Conclusões principais 

Trabalho será um Ponto Crítico para a Contenção enquanto a Cidade visa 

Estratégias de Reabertura  

27 de abril de 2020 - Hoje, a cidade de Revere divulgou novos dados e 

principais conclusões das primeiras seis semanas de implementação do seu 

programa de rastreamento de contatos do COVID-19. Em 27 de abril, o 

Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento 

de Saúde Pública de Massachusetts de 1.064 casos positivos de COVID-19 na 

cidade de Revere. A equipe de rastreamento de contatos realizou contato 

telefônico com mais 946 indivíduos associados a esses casos confirmados - 

reforçando a importância da auto-quarentena, entrando em contato com os 

empregadores para notificá-los sobre a exposição potencial e conectando as 

pessoas com serviços de suporte críticos. A equipe usa dados coletados 

continuamente para atualizar as diretrizes de saúde pública e responder às 

tendências e agrupamentos emergentes. 



“O trabalho realizado em Revere para estabelecer o rastreamento de contatos 

desde o primeiro caso confirmado de COVID-19 da cidade está nos ajudando 

a alcançar dois objetivos críticos: conter a propagação do vírus da melhor 

maneira possível e estabelecer as bases para uma segura e controlada 

reabertura, quando chegar a hora ”, disse a Dra. Nathalee Kong, presidente do 

Conselho de Saúde de Revere. "Esta equipe dedicada de enfermeiros está 

obtendo resultados notáveis e os residentes de Revere têm a sorte de tê-los 

trabalhando em nome de sua saúde e segurança."  

O programa de rastreamento de contatos da cidade, que está em vigor desde 

16 de março, foi gerenciado pela enfermeira de saúde pública da cidade, uma 

equipe de 12 enfermeiras escolares, três enfermeiras voluntárias residentes em 

Revere e um especialista em gerenciamento de dados. A equipe está usando o 

software de gerenciamento de casos que a Cidade comprou da CiviCore, com 

sede em Denver. Por meio de um processo de entrada por telefone, os 

enfermeiros estão coletando informações de indivíduos confirmados como 

tendo COVID-19 para identificar contatos associados provavelmente expostos 

ao vírus. A partir daí, os enfermeiros estão realizando contatos telefônicos 

com indivíduos para notificá-los de sua provável exposição, incentivá-los a se 

colocarem em auto-quarentena e monitorar sintomas, responder a perguntas 

e conectá-los a serviços, como testes, entrega de alimentos e assistência 

temporária à moradia. A equipe de rastreamento de contatos indicou 115 

indivíduos para serviços de suporte por meio do sistema de gerenciamento de 

tarefas voluntárias da cidade. 

Como resultado do processo de gerenciamento de casos, a cidade foi rápida 

em implementar novas diretrizes e fornecer orientações atualizadas aos 

residentes e empresários. Por exemplo, depois de reconhecer um conjunto de 

casos vinculados a um supermercado na cidade, as autoridades de saúde 

pública, em coordenação com os serviços de inspeção, exigiram que as lojas 

reduzissem drasticamente o número de pessoas permitidas dentro de uma só 

vez. 

A cidade também começou a rastrear indivíduos que se recuperaram do vírus. 

Prevendo as próximas semanas e o potencial levantamento de certas 



restrições, Revere confiará em seu sistema de rastreamento de contatos e 

acesso total a dados relevantes do estado para poder identificar rapidamente 

o que está funcionando, onde novos agrupamentos estão surgindo e 

responder de acordo. Continua sendo uma prioridade da cidade prestar 

assistência às pessoas que testaram positivo e seus contatos associados, a fim 

de reduzir ainda mais a disseminação.  

Destaques de Dados da Cidade de Revere 

• A cidade de Revere foi notificada pelo Departamento de Saúde Pública 

de 1.064 casos de COVID-19; 35 indivíduos são falecidos; 250 se 

recuperaram. 

• Existe uma distribuição quase igual de gênero entre os casos 

confirmados. 

• Aproximadamente 28% dos casos confirmados têm mais de 60 anos; 

37% têm entre 40 e 59 anos; 31% têm entre 20 e 39 anos; 4% têm 

menos de 19 anos. 

• Indivíduos com menos de 19 anos representam mais da metade (56%) 

de todas as pessoas associadas. 

• Dos 35 indivíduos falecidos, 23 tinham mais de 80 anos, 8 tinham entre 

60 e 79 anos, 3 tinham entre 40 e 59 anos e 1 tinha menos de 40 anos. 

• 181 indivíduos inicialmente rastreados como pessoas associadas foram 

confirmados como casos positivos. 

• A cidade conseguiu coletar dados de raça e etnia em aproximadamente 

42% de todos os casos confirmados - seja por meio de dados fornecidos 

pelo MAVEN ou pela auto-identificação. A composição desse 

subconjunto é a seguinte: 48% brancos, 40% latinos, 5,4% do Oriente 

Médio, 3,9% asiáticos, 3,2% negros  
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