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Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV)
Equipe de Sentinela para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus da UNIFAL-MG

Situação em Minas Gerais e Mesorregião do Sul e Sudoeste 
de Minas

Foram notificados em Minas Gerais, até o momento, 21.691 casos 
suspeitos (301,68% de aumento em relação ao nosso primeiro boletim), 
189 casos confirmados (227,71% de aumento em relação ao nosso 
primeiro boletim), e 28 casos de óbitos estão sob investigação, 
aguardando realização de exames laboratoriais. Dentre os 33 casos de 
óbitos suspeitos notificados, 5 foram descartados para COVID-19.

Dentre os municípios que confirmaram casos, Boa Esperança (1) e 
Poços de Caldas (1) figuram na Mesorregião do Sul e Sudoeste de 
Minas. Não há casos confirmados na Microrregião de Alfenas 
(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, 2020).

Situação na UNIFAL-MG

Até o momento, a Equipe do Sentinela recebeu informação sobre 21 
integrantes da comunidade voluntariamente. Nenhum destes casos 
apresenta confirmação laboratorial para infecção pelo novo coronavírus.

Destes 21 casos, 3 ainda permanecem apresentando os sintomas 
clínicos, 5 já foram descartados por apresentarem diagnóstico para 
outras doenças, e 13 não apresentam mais sintomas na presente data. 
Apenas 2 informantes são servidores(as) da UNIFAL-MG e os demais 
(19) são estudantes.

A ocorrência espacial na instituição dos 3 casos que ainda permanecem 
apresentando sintomas clínicos está distribuída entre estudantes do 5º 
período do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 4º período de 
Odontologia e 10º período de Farmácia. Entre estes 3 casos, 2 
permanecem na cidade de Alfenas e um migrou para outro município. 
Casos que praticaram vólei de quadra e frequentaram “Festa da 
Espuma”, relatados no primeiro boletim, permanecem com sintomas 
clínicos. Todos os demais casos informados, incluindo aqueles relatados
no nosso primeiro boletim, foram classificados como descartados ou os 
sintomas clínicos foram curados. Nenhum dos novos casos, informados
após publicação do primeiro boletim, permanece com sintomas clínicos.

A Equipe de Sentinela reforça à comunidade sobre a importância de 
informar o aparecimento de febre e sintomas respiratórios. A informação 
de cada um poderá salvar vidas em escala exponencial.

Aqui não tem espaço para o estigma

A luta contra a pandemia do COVID-19 exige o esforço de todos nós! E, para isso, temos que cuidar da gente para cuidar do próximo.

Você conhece o Sistema Sentinela da Unifal-MG? Ele serve para monitorar as condições de saúde da comunidade acadêmica.

Se você tem a suspeita de COVID-19 ou já teve a confirmação, comunique ao Sistema Sentinela:

(35) 3701 9242

Sua privacidade será garantida!

Aqui não tem espaço para preconceito e culpa!

Agora é hora de agir com empatia, serenidade e respeito!

Enfrentaremos isso juntos!

A culpa não é sua. Mas, a responsabilidade é de todos...
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