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Nota Informativa 205/ 2021 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 

houve a notificação de 01 (um) caso suspeito para o coronavírus (COVID-19) e a notificação de 03(três) CASOS 

CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Rio Vermelho entre os dias 04 a 05 de novembro de 

2021. 

Histórico do caso notificado como SUSPEITO:  

➢ Caso 1516: Not. 05/11 na UBS, Residente em Rio Vermelho, Feminino, 65 anos, com Síndrome Gripal. 

 

Histórico dos casos notificados como CONFIRMADOS: 

 

➢ Caso 1512: Not. 04/11 no HJCO, Residente em Rio Vermelho, Feminino, 34 anos, com Síndrome Gripal. 

Paciente realizou teste rápido antígeno, sendo seu resultado POSITIVO para COVID-19, o mesmo 

permanece em isolamento domiciliar. 

➢ Caso 1517: Not. 05/11 no HJCO, Residente em Rio Vermelho, Feminino, 56 anos, com Síndrome Gripal, contato 

com caso positivo. Paciente realizou teste rápido antígeno, sendo seu resultado POSITIVO para COVID-19, 

o mesmo permanece em isolamento domiciliar. 

➢ Caso 1518: Not. 05/11 no HJCO, Residente em Rio Vermelho, Feminino, 21 anos, com Síndrome Gripal, contato 

com caso positivo. Paciente realizou teste rápido antígeno, sendo seu resultado POSITIVO para COVID-19, 

o mesmo permanece em isolamento domiciliar. 

 

Todos os casos SUSPEITOS NOTIFICADOS permanecem em isolamento, acompanhados pela equipe de saúde e 

serão realizados exames de acordo com os protocolos vigentes. 

 

Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal e seus contatos próximos deverão realizar isolamento 

domiciliar, portanto, faz-se necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do período de isolamento, isto é, 14 dias 

para casos confirmados e 14 dias para contatos, a partir do início dos sintomas. 

Ajude a não propagar a doença se estiver com sintomas ou teve contato com algum caso positivo, fique em casa se 

precisar sair use máscara. 

 

 

Fique em casa! Se precisar sair use máscara!  

Se Cuide e cuide dos Seus! 

 

 

Rio Vermelho, 05 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

Secretário Municipal de Saúde de Rio Vermelho/MG 
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