
 
 

 
 

Nota à Imprensa 

Atualizada em 22/03 às 11h30 

 

• Neste momento Uberaba registra 30 notificações de 

Coronavírus  

 

➢ 18 Aguardando resultado 

➢ 3 Positivos 

➢ 9 Negativos 

 

 

• Nesta data foram duas notificações 

 

➢ Criança do sexo masculino, 1 ano de idade. Não houve 

relato dos pais sobre histórico de viagem, porém, apontam 

para contato indireto da criança com um caso em 

investigação. O paciente apresentava febre, gemência e 

tosse. A coleta de sangue e secreções para análise 

aconteceu sob autorização do CIEVS. Após, com quadro 

estável, houve a liberação para isolamento domiciliar, O 

atendimento aconteceu no Hospital São Domingos HMSD. 

  

 

➢ Mulher, 50 anos, proveniente de Conquista encontra-se 

internada desde o último dia 19 com infecção do trato 

urinário, anemia grave e pneumonia no Hospital 

Universitário. O quadro clínico evoluiu com Síndrome 

Respiratória Aguda Grave e a paciente foi transferida para 

o Hospital Regional. Material para testagem foi coletado 

conforme preconizado pelo CIEVS 

 

 

• Já foi transferido para sua cidade de origem, o paciente, 

caminhoneiro de Homem, 68 anos, residente em São Bernardo 

do Campo que ontem quando estava em trânsito se sentiu mal 



 
 

 
 

e foi encaminhado para UPA São Benedito apresentando 

febre, dispnéia, queda de saturação e tosse. O paciente está 

com oxigênio e teve material coletado. 

 

• Casos confirmados permanecem em três 

 

➢ Mulher, 23 anos,  veio de Londres dia 09/03, apresentou 

coriza e dor de garganta no dia 10, ficou em isolamento 

domiciliar, coletou amostra particular dia 16/03, 

resultado liberado dia 18/03. 

 

➢ Homem, 39 anos, esteve em São Paulo, retornou a 

Uberaba no dia 14. Dia 16 apresentou febre e obstrução 

nasal e já ficou em isolamento. Coletou exame 

particular no dia 18. No momento está assintomático.   

 

➢ Homem, 28 anos, veio de Fortaleza, onde ficou  sete 

dias, retornando no dia 15 e apresentou sintomas um  

dia depois (obstrução nasal, febre e tosse). Permaneceu 

em isolamento domiciliar  juntamente com os familiares 

que o acompanharam na viagem. Está estável sem 

queixas e em isolamento domiciliar conforme 

recomendado. Sem sinal de gravidade.   

 

✓ CIEVS/MG = Centro de Informações Estratégicas em Vigilância 
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