Nota à Imprensa
Atualizada em 27/03 às 17h20
➢ Uberaba está neste momento com 50 Notificações de Coronavírus :
✓ 31 Aguardando resultado
✓ 3 Positivos
✓ 16 Negativos
➢ Hoje foram oito novas notificações:
✓ Criança, sexo feminino, nove anos. Apresentou febre,
tosse, dispnéia e queda de saturação. Foi atendida no
HC/UFTM. Está internada e seu quadro permanece
estável.
✓ Criança, sexo masculino, 2 anos. Teve febre, tosse e
desconforto respiratório. Atendido no Hospital São
Domingos está internado em quadro estável.
✓ Mulher, 42 anos. Atendida e internada no Hospital
Mário Palmério com febre, tosse, dor de garganta e
dispnéia. Quadro estável.
✓ Criança, sexo masculino, três anos, com febre, tosse e
dispnéia. Atendido e internado no Hospital Mário
Palmério. Está clinicamente estável.
✓ Homem, 44 anos. Apresenta febre, tosse, dispnéia. Foi
atendido no Hospital Regional. Encontra-se entubado
em leito de CTI e seu quadro é instável.
✓ Adolescente, sexo masculino, 13 anos, proveniente de
Sacramento. Apresenta febre, tosse, dispnéia. Foi
atendido e internado no HC/UFTM e o quadro é estável
✓ Idoso, sexo masculino, 70 anos com quadro de dispnéia.
Atendido e internado no Hospital Regional. Mantém-se
estável.

✓ Criança, sexo masculino, seis anos. Apresentou febre,
tosse, dispnéia e desconforto respiratório. Paciente foi
atendido e internado no Hospital São Domingos. O
quadro está estável.
• Amostras de sangue e secreções foram
coletadas dos oito pacientes suspeitos de
contaminação pelo coronavírus. Serão
encaminhadas para análise na Fundação
Ezequiel Dias (Funed) em Belo Horizonte, a
referência no sado para as testagens.
➢ A Funed encaminhou nesta data para Uberaba resultados de exames
relativos a quatro pacientes que constavam como suspeitos. Todos
negativos:
✓ Mulher 57 anos, viajou para EUA onde permaneceu por três
semanas retornando dia 09/03. Atendida no Hospital São
Marcos em 17/03.
✓ Homem, 20 anos, retornou da Argentina e Uruguai e
reclamava tosse, rouquidão. Atendido no Hospital Mário
Palmério em 17/03.
✓ Mulher, 31 anos, asmática. Teve tosse, coriza, odinofagia e
febre, após Cruzeiro. Atendida no Hospital São Domingos em
17/03.
✓ Adolescente,14 anos. Esteve em Portugal e apresentava tosse,
febre, dor de garganta e coriza. Atendida na Upa São Benedito
em 17/03.
✓ Criança, sexo feminino, quatro anos. Esteve no Haiti e
apresentava tosse e coriza. Atendida em 17/03.
✓ Homem, 36 anos. Esteve em São Paulo. Teve febre, calafrios,
cansaço, mialgia. Atendido dia 18/03 na UPA Mirante.
✓ Mulher, 24 anos. Teve tosse, febre, odinofagia e cefaléia.
Tinha estado em São Paulo. Foi atendida dia 18/03 Upa São
Benedito.
✓ Homem, 40 anos. Internado no dia 18/03 no Hospital
Regional.
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