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NOTA À COMUNIDADE ACADÊMICA DO ICSA 

 

 

A direção do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA informa a toda comunidade 

acadêmica que uma discente do curso de bacharelado em Jornalismo foi diagnosticada com 

meningite viral e se encontra internada no hospital Unimed Prime na cidade de Belém para 

tratamento da doença. A meningite viral desenvolve um processo inflamatório das meninges, 

membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. 

A direção do ICSA no momento que tomou conhecimento da situação realizou contato 

com a divisão de saúde e qualidade de vida – DSQV da Unifesspa para verificar quais 

procedimentos deveriam ser adotados visando a segurança da comunidade acadêmica. 

 A DSQV recomendou a adoção do protocolo de biossegurança municipal e informou 

que a Unifesspa não possui um protocolo interno específico para o tema, mas buscará apoiar o 

instituto na busca de informações e nas decisões que se fizerem necessárias. Diante da 

informação recebida, a direção do ICSA encaminhou o oficio 017/2022 - ICSA para a secretaria 

de saúde de Rondon do Pará para recebimento das orientações necessárias. 

 Em contato com a vigilância sanitária foi orientado que a transmissão do vírus pode 

ocorrer via fecal com duração de semanas e pelas vias aéreas por períodos que variam de 10 a 

15 dias. O vírus possui período de incubação de 7 a 14 dias, podendo variar de 2 a 35 dias. Em 

geral, casos de meningite viral não há complicações a não ser que o indivíduo seja portador de 

alguma imunodeficiência, utilizando geralmente um tratamento de suporte com avaliação 

criteriosa e acompanhamento clínico. 

 Foi informado pela coordenadora do departamento de vigilância em saúde do município 

de Rondon do Pará que não há necessidade de suspensão das atividades no ICSA e que as 

pessoas que tiveram contato com a discente nos últimos 15 dias devem ter a atenção a sintomas 

como: febre, mal-estar, náusea e vômito, dor abdominal, rigidez na nuca, diarreia, tosse e dor 

de garganta. Caso ocorra a manifestação dos sintomas, procurar assistência médica e manter o 

uso de máscara e higienização das mãos com álcool 70%. 


