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NOTA OFICIAL 
 

08 CASOS COM RESULTADO NEGATIVO EM GUAXUPÉ 
 
 
 
 

 
A Prefeitura de Guaxupé, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que no final da tarde de quinta-feira (26) a 
FUNED liberou 08 resultados de exames de pessoas que apresentavam sintomas e foram consideradas SUSPEITAS de 
contaminação pelo COVID-19. 
  
Os resultados dos 08 primeiros pacientes deram RESULTADO NEGATIVO. 
 
- 1º caso: 14/03/2020 – uma mulher foi considerada suspeita e ficou em isolamento domiciliar por ter apresentado os 
sintomas do COVID-19, bem como teve contato com outras duas pessoas que também eram consideradas suspeitas. 
Uma no estado de MG e outra no estado de SP. Essa mulher teve seu resultado como NEGATIVO; 
 
- 2º caso: 15/03/2020 – uma jovem de 19 anos, estudante de Campinas/SP, que também passou por atendimento médico, 
apresentou sintomas e teve seu caso considerado suspeito. Ela permaneceu em isolamento domiciliar e o seu resultado 
foi NEGATIVO; 
 
- 3º caso: 17/03/2020 – uma mulher de 29 anos, moradora da cidade de São Carlos/SP que veio a Guaxupé juntamente 
com seu noivo, também passou por atendimento médico e diante dos sintomas apresentados, bem como por 
recentemente ter chegado do exterior, onde estava a trabalho na Espanha, manteve em isolamento domiciliar com seus 
familiares, seguindo os protocolos da Vigilância em Saúde e seu resultado também foi NEGATIVO; 
 
- 4º e 5º casos: 17/03/2020 – duas mulheres da mesma família, uma senhora de 53 anos e sua filha de 33 anos, 
moradoras de Guaxupé, passaram por atendimento médico com sintomas de coronavírus. Ficaram em isolamento 
domiciliar e os dois resultados foram NEGATIVOS; 
 
- 6º, 7º e 8º caso: 18/03/2020 – três mulheres apresentaram sintomas e históricos, sendo os casos considerados 
suspeitos, motivo pelo qual ficaram em isolamento domiciliar. Os resultados destas 03 mulheres foram NEGATIVOS; 
 
 
A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população que utilize dos serviços APENAS em caso de extrema necessidade e 
evitem aglomerações de pessoas tanto nas Unidades de Saúde, quanto em qualquer outro ambiente. 
 
Mais informações serão devidamente repassadas pela Assessoria de Comunicação do Governo Municipal. 
 
 

 
Guaxupé, 27 de março de 2020. 

Nota enviada à imprensa às 16h00 
 
 
 


