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➢ Temos neste instante em Uberaba 32 notificações de Coronavírus
✓ Do total:
• 20 Aguardando resultado
• 3 Positivos
• 9 Negativos
✓ Hoje são duas notificações – já contabilizadas no geral
• Homem, 27 anos, contato direto com pessoa suspeita.
Apresenta tosse, febre e desconforto respiratório. Coleta de
sangue e secreção autorizada pelo Cievs. Orientado o
isolamento domicilar. Atendida na UPA Mirante.
• Mulher, 18 anos, gestante em 33 semanas, relata sintomas
gripais iniciados faz duas semanas, procedente de Frutal.
Atendida no Hospital das Clínicas-UFTM.
➢ Permanecem três os casos confirmados. Todos em isolamento
domiciliar e monitorados pela Saúde Municipal.
✓ 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.
✓ O teste não é feito de forma indiscriminada
• É realizado de acordo com o protocolo preconizado pelo
Ministério da Saúde. Quando autorizado pelo Centro de
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do
Estado de Minas Gerais (CIEVS/MG) o mesmo é enviado a
Superintendência Regional de Saúde que encaminha para a
Fundação Ezequiel Dias (Funed) em Belo Horizonte.
➢ Telefone exclusivo para informações sobre sintomas e critério para
exame do Coronavírus/Covid-19: 0800 940 0101
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