Município de Nhandeara
Governo do Município de Nhandeara
Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 – CEP 15190-000
Fone: (17) 3467-4990
CNPJ 45.146.271/0001-98 – Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota de Esclarecimento
Caso Confirmado de COVID-19
A Direção do Departamento Municipal de Saúde de Nhandeara,
informa que na data de hoje, 02/04/2020, foi informado pela Vigilância Epidemiológica
Estadual sobre a confirmação de um caso de COVID-19 de um paciente desta cidade.
Trata-se de um homem, 48 anos, que viajou recentemente para
outros Estados brasileiros. Passou por aeroportos e retornou à cidade no dia
17/03/2020. Iniciou sintomas em 23/03, porém mantendo-se em isolamento domiciliar
para acompanhamento. No dia 27/03 compareceu ao Hospital São Domingos de
Nhandeara apresentando quadro de discreta dificuldade respiratória, sendo colhido
exames e orientado a manter-se em casa, devidamente isolado.
Em 29/03 houve uma piora nos sintomas, sendo internado na
Santa Casa de Votuporanga, onde permanece até esta data, estável.
Foi realizada nova coleta de exames no dia 30/03 com resultado
divulgado hoje, 02/04, testando positivo para COVID-19.
O paciente é sadio, profissional de saúde e não possui histórico de
comorbidades.
Após a notícia de confirmação do caso, que se deu por volta das
19h desta data, a equipe de saúde deste município já desencadeou as ações necessárias
para informar os comunicantes próximos do caso, que estiveram em contato com o
mesmo nos dias que antecederam sua internação, para averiguação de sintomas,
orientações e necessidade de manterem-se em isolamento, pelo período previsto nos
protocolos do Ministério da Saúde.
O Departamento Municipal de Saúde de Nhandeara reforça a toda
população para que sigam as orientações quanto a prevenção da doença e evitem
aglomerações e idas desnecessárias às unidades de saúde.

Nhandeara, 02 de Abril de 2020
21h30

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Antonio Bento de Oliveira – 456 – Centro – Nhandeara/SP - CEP: 15.190-000
Fone: (17) 3467-4900
cs2nhandeara@gmail.com

