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A SESDF e o IGES-DF lançaram há uma semana um aplicativo para o monitoramento do COVID19 por
meio de um número de WhatsApp (61) 99819-6599) com os objetivos de divulgar informações sobre a
doença e, principalmente, agregar mais uma ferramenta para aprimorar a sua vigilância na população,
por meio da coleta direta de dados sobre possíveis casos, seu monitoramento diário e a identificação de
situações de risco que precisem ser avaliadas pelas equipes locais de saúde. Para tanto são utilizadas
ferramentas de inteligência artificial e uma equipe de retaguarda para esclarecimento ou
complementação de outras informações necessárias. Este informe sintetiza, de forma preliminar, as
primeiras informações geradas pelo aplicativo.

No período de 29/05/2020 a 03/06/2020 foram registradas 1.982 chamadas pelo aplicativo, das quais
1.454 (74,9%) foram consultas sobre distintos temas relacionados a doença - destacando-se, em sua
maioria (31,3%), sobre como realizar o teste rápido no drive-thru; as demais foram sobre distintos
aspectos da infecção (mecanismos de transmissão, prevenção, sintomas, etc).

As outras 498 chamadas (25,1%) foram de pessoas que estavam referindo algum sintoma sugestivo da
COVID-19 e quiseram fazer uma auto-avaliação do seu estado de saúde. Dentre essas, 306 (62%)
pertencem a faixa etária de 21 a 30 anos de idade e os principais sintomas relatados foram, por ordem
de frequência: dores no corpo, mal-estar, tosse, congestão nasal, dor de garganta, cansaço, coriza, febre,
perda do olfato ou paladar, diarreia e falta de ar (Quadro 1). Cabe ressaltar que esses sintomas refletem
os que foram referidos pelas pessoas no momento do uso do aplicativo, portanto podem não refletir o
conjunto do sintomas apresentados ao longo da evolução da doença.
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Quadro 1. Distribuição dos sintomas referidos por pessoas que utilizaram o aplicativo “DF Contra
Coronavirus”. DF, 29.05 a 03.06.2020
Sintomas

Número

%

Dores no corpo

211

42,4

Mal-estar

209

42,0

Tosse

209

42,0

Congestão nasal

201

40,4

Dor de garganta

190

38,1

Cansaço

176

35,3

Coriza

145

29,1

Febre

145

29,1

Perda do olfato ou paladar

106

21,3

Diarreia

77

15,5

Falta de ar

75

15,1

Outros

60

12,0

Fonte: painel de monitoramento do aplicativo DF Contra COVID

Mais da metade (55%) não declarou nenhuma co-morbidade; dentre os que declararam algum fator de
risco para as complicações da doença, 55% corresponderam, por ordem de frequência, a: hipertensão
arterial, obesidade, pneumopatia crônica, imunodepressão, tabagismo e diabetes.
O pico das mensagens trocadas no aplicativo se deu às 20 h, horário em que a maioria das pessoas está
em casa.
Num período de poucos dias, apenas com a ativação do primeiro módulo do aplicativo, já se observa um
volume de informações úteis para a vigilância ativa da epidemia pelo COVID19 no Distrito Federal. Em
breve, com a ativação do módulo que fará o monitoramento dos casos em isolamento e quarentena
domiciliar de forma automática, teremos melhores condições de identificar a evolução clínica desses
casos e de visualizar de forma mais abrangente o comportamento da epidemia nos subespaços do Distrito
Federal, permitindo intervenções mais direcionadas ao seu controle. ;

