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Nota Informativa 91 / 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Vermelho/ MG. 

 

Informação referente aos casos com suspeita e/ou confirmação de 

coronavírus (COVID-19) notificados em Rio Vermelho/ MG. 
 

Cumprindo o compromisso de manter a população informada, a Secretaria Municipal de Saúde 

comunica que houve a notificação de 04 (quatro) casos suspeitos para o coronavírus (COVID-19) 

no município de Rio Vermelho entre os dias 26/09 a 02 de outubro de 2020. 

Histórico dos casos notificados:  

 
 

 No dia 28 de setembro foram notificados 03 casos na Unidade Saúde da Família, trata-se de 

pessoas residentes no Município de Rio Vermelho e da mesma família, com Síndrome Gripal leve. 

 

 No dia 30 de setembro foi notificado um caso suspeito no HJCO, trata-se de pessoa residente 

no município com quadro de síndrome gripal leve. 

 
 

 Todos os casos suspeitos notificados permanecem em isolamento domiciliar, acompanhados 

pela equipe de saúde e será realizado teste rápido após 14 dias dos primeiros sintomas seguindo 

novo protocolo. 

 
 

 No período de 26/09 a 02 de outubro foram realizados 02 TESTES RÁPIDOS em Profissionais 

de Saúde Assintomáticos, seguindo as orientações do Estado de Minas Gerais, sendo todos os 

seus resultados NEGATIVOS para coronavírus (COVID-19). 

 
 

 No período de 26/09 a 02 de outubro foram realizados 05 TESTES RÁPIDOS em pacientes 

que estavam em isolamento domiciliar, tendo seu resultado NEGATIVO para coronavírus (COVID-

19) e os pacientes liberados do isolamento domiciliar. 

 
 

 

Toda e qualquer informação oficial será expedida em papel timbrado com assinatura digital do Secretário Municipal de 

Saúde com data e local.  
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERMELHO NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUMA INFORMAÇÃO OU 

ÁUDIO, VEICULADOS POR TERCEIROS, FORA DO PADRÃO CITADO.  

 

Rio Vermelho, 02 de outubro de 2020. 

 

 

 

Secretário Municipal de Saúde de Rio Vermelho/MG 
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