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NOTA 02 
 

CASO SUSPEITO DE CORONAVÍRUS NOTIFICADO EM GUAXUPÉ – ATUALIZADO ÀS 17 HORAS 
 
 
 
 
Na tarde deste sábado (14/03) o prefeito Jarbinhas convocou seu secretariado, bem como a diretora de Vigilância em 
Saúde, Jurema Peres e a diretora de Vigilância Epidemiológica, Andreia Coelho para obter informações detalhadas sobre 
o caso suspeito, anunciado na manhã de hoje. 
 
A mulher suspeita com o COVID-19, encontra-se em isolamento domiciliar e está sendo acompanhada pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Ela possui sintomas de gripe e febre, além disso, nos últimos dias esteve em contato com duas 
pessoas, uma no Estado de Minas e outra no Estado de São Paulo, as quais também estão sob cuidados das suas 
respectivas Secretarias Municipais de Saúde, mas que também não foram confirmadas portadoras do COVID-19, uma vez 
que não obtiveram confirmação de seus exames. Estão até o presente momento considerados casos SUSPEITOS. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde está em contato constante e seguindo todas as orientações da Secretaria de Estado de 
Saúde e Ministério da Saúde. 
 
Vale frisar que não é necessário nenhum alarde e pânico da população diante da situação já que é um caso tratado 
como SUSPEITO.  
 
Conforme orientações do Ministério da Saúde é preciso evitar permanecer em locais com aglomeração de pessoas. 
Sendo indicado que as pessoas permaneçam mais afastadas uma das outras, evitando contatos corporais. 
 
Em todo o Estado de Minas Gerais, até o momento, existem apenas 02 casos confirmados de coronavírus. 
 
 
A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população que utilize o serviço de pronto atendimento e hospitalar APENAS 
em caso de extrema necessidade. 
 
Vale ressaltar que TRATA-SE DE CASO SUSPEITO e que aguardará resultado do exame que deverá sair nos próximos 04 
dias (dependendo da demanda apresentada junto à FUNED). 
 
O Governo Municipal manterá a população informada de todo e qualquer desdobramento acerca do caso. 
 
 
 
 

Guaxupé, 14 de março de 2020. 
 
 


