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Até o momento, temos 64 (sessenta e quatro) casos sob investigação como suspeitos

de infecção pelo COVID-19. 
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* Seguindo o padrão do Boletim publicado pela SES - MG em 21/03/20 , os casos descartados não        
serão publicados a partir desde boletim. 

                               
 * A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando 2 pacientes internados com suspeita de                              

coronavírus  em estado grave no Município de Manhuaçu-MG  
 

Todos os esforços estão concentrados por parte dos profissionais da Secretaria Municipal
de Saúde, para atender a demanda da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-
19.  Os pacientes com dificuldade de respirar, que não conseguirem ficar em casa serão
atendidos por uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e
farmacêuticos na Unidade Respitória, com estrutura completa e equipamentos capazes de
auxiliar na recuperação. Ao invés de irem à UBS para atendimento, já podem ser
encaminhados para a Unidade de Apoio, que funcionará à Rua Randolfo Baião, 61, e terá
plantão 24 horas. Serão disponibilizados 20 leitos para garantir toda  a assistência, a fim de
evitar o encaminhamento à Unidade de Terapia Intensiva.
 
RESPIRADORES
 
Outro passo importante foi  a chegada dos 9 ventiladores de ar médicos, também
conhecidos por respiradores, que serão montados em um espaço específico no Hospital
Cesar Leite, que disponibilizará uma UTI para atender pacientes da Covid-19. Toda a
estrutura está sendo montada, pois, pessoas contagiadas podem precisar de internação e
passam a respirar com a ajuda de aparelhos. Os equipamentos foram comprados com
recursos próprios pelo valor de  R$ 441 mil reais.
A Secretária de Saúde, Dra.  Karina Gama explica que, os respiradores são equipamentos
médicos que ajudam as pessoas a respirar quando o sistema respiratório apresenta
dificuldades de funcionar plenamente, como as pessoas que contraem a Covid-19 e
apresentam quadros clínicos graves."Nós torcemos para que não precisemos e, ao mesmo
tempo que as pessoas continuem conscientizando sobre a doença. A partir desta quarta-
feira, toda a equipe estará aposta para o atendimento necessário aos que precisarem",
salienta Dra. Karina Gama.

 

Unidade Respitória começa a funcionar nesta quarta-feira
Respiradores também chegaram
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