
 
 

 
 

Nota à Imprensa 

 

Atualizada em 28/03 às 16h15 

 
➢ Neste momento Uberaba tem um óbito sob investigação de 

Coronavírus: 

 

✓ Trata-se de idosa, 68 anos, atendida na UPA São Benedito 

com tosse, dispnéia e desconforto respiratório. Suspeita da 

Covid-19 seria transferida para o Hospital Regional, o que não 

se consumou, haja vista parada cardiorrespiratória irreversível. 

Amostras foram coletadas post mortem para confirmar ou não 

a suspeita. 
 

 

➢ O Município contabiliza 52 Notificações de Coronavírus: 

 

✓ 33 Aguardando resultado 

• Quatro de outros municípios  

• Um óbito suspeito  

✓ 03 positivos  

✓ 16 Negativos 

 

 

➢ Na data de hoje foram duas notificações: 

 

✓ Homem, 60 anos, apresentando tosse, falta de ar, febre e 

prostração. Foi atendido e teve coletadas  amostras para 

análises na UPA São Benedito, onde mantém-se estável e sob 

observação. 

✓ Óbito sob investigação como relatado acima. 

 

➢ Os oito pacientes cujas suspeitas foram notificadas ontem (sexta, 27) 

permanecem internados e não apresentaram intercorrências. 

 



 
 

 
 

➢ Para H1N1 permanece um positivo entre os pacientes locais que 

tiveram amostras de sangue e secreções recolhidas para análise na 

Funed em BH. Ainda não se conhece o resultado para Coronavírius 

deste paciente. 

 

➢ Os testes são realizados de acordo com o protocolo preconizado pelo 

Ministério da Saúde, quando autorizado pelo CIEVS o mesmo é 

enviado à Superintendência Regional de Saúde que encaminha para 

Belo Horizonte. Desta forma o teste não é feito de forma 

indiscriminada. 
✓ É possível fazer o teste na rede particular e são validados os 

realizados por credenciados pelo Ministério da Saúde. Por 

enquanto Einstein, Fleury SP, Sabin, Pardini-MG e 

Samaritano-RJ. 
 

➢ A Prefeitura de Uberaba não tem medido esforços para fazer frente à 

pandemia mundial e priorizado a vida humana acima de qualquer 

outro bem: 

✓ Como a Funed é a referência no Estado para as testagens e 

ante a demora na emissão dos resultados, que levam em média 

10 a 15 dias, a Prefeitura vai custear exames dos casos mais 

graves para testagem em laboratório particular credenciado 

pelo Ministério da Saúde.  

✓ Está aumentando o número de leitos enfermarias e UTIS para 

se preparar em caso de avanço da doença no Município 

✓ As regras de restrições ao funcionamento do comércio estão 

mantidas 

✓ Barreira sanitária está instituída 

✓ As UPAs estão sendo monitoradas juntamente com os 

hospitais. 

 

➢ Entre as recomendações à população está a prática recorrente de 

cuidados de higiene pessoal: 



 
 

 
 

✓ lavar as mãos rotineiramente com água e sabão e/ou uso de 

álcool em gel à 70%; 

✓ Evitar proximidade física  

✓ Ao tossir proteger boca e nariz com lenço de papel descartável 

ou cobrir a boca e nariz com o antebraço. 

✓ Ficar em casa 

 

➢ A imprensa tem papel fundamental nesta luta que é de todos! 

Jorn. Gê Alves 

Direção de Jornalismo 

28/03/2020 

 


