
 
 

 
 

Nota à Imprensa 

 

Atualizada em 29/03 às 17h00 

 
➢ Não há em Uberaba óbito confirmado pela Covid-19. 

• Permanecem, até o momento, duas mortes suspeitas da 

doença (uma paciente de Uberaba e outra de Conquista), 

ambas sob investigação a partir de materiais coletados e 

enviados para análises.  

• A família e outras pessoas que tiveram contatos recentes 

com as pacientes foram orientadas aos isolamento 

preventivo. 

 

➢ Na data de hoje, até o momento, nenhuma nova notificação foi 

registrada. 

 

➢ Resultados de testagens em sete pacientes notificados por Uberaba 

foram liberados hoje e todos negativos. 

✓ Tais testagens aconteceram em laboratório particular credenciado 

ao Ministério da Saúde e foram pagos pela Prefeitura de Uberaba. 

Os laudos são considerados oficiais e não necessitam de 

contraprova. 

• Mulher, 78 anos, residente em Aramina (SP), apresentou 

febre, tosse, diarréia e  dispnéia em repouso. A paciente é 

portadora de arritmia cardíaca,  hipertensão arterial. Estava com 

fala entrecortada e alegou estar em uso de antibiótico. Atendida no 

Hospital São Domingos. Amostra coletada dia 25/03. 

• Homem, 59 anos, renal crônico,  dialítico e hipertenso. 

Apresentou febre, diarréia, dor abdominal, taquicardia 

supraventricular, queda de saturação. Foi atendido no Hospital das 

Clínicas. Amostra coletada dia 25/03. 

• Criança, sexo masculino, 2 anos. Teve febre, tosse e 

desconforto respiratório. Atendido no Hospital São Domingos. 

Amostra coletada dia 27/03. 

• Mulher, 42 anos. Atendida no Hospital Mário Palmério com 

febre, tosse, dor de garganta e dispnéia. Amostra coletada dia 
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27/03. 

• Criança, sexo masculino, três anos. Teve febre, tosse e 

dispnéia. Atendido no Hospital Mário Palmério. Amostra coletada 

dia 27/03. 

• Homem, 44 anos. Apresentou febre, tosse, dispnéia. Foi 

atendido no Hospital Regional. Amostra coletada dia 27/03. 

• Idoso, sexo masculino, 70 anos com quadro de dispnéia. 

Atendido no Hospital Regional. Amostra coletada dia 27/03. 

 

 

➢ Quadro atual 

✓ 52 Notificações de Coronavírus  

• 26 aguardando resultado, sendo 3 de outro município 

• 3 Positivos  

• 23 Negativos 

 

➢ Fiquem em casa o quanto puderem! 

 

➢ Mantenha as mãos higienizadas! 

 

 

Jorn. Gê Alves 

Direção de Jornalismo 

29/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


