（ポルトガル語）
Sobre o 29º caso de COVID-19 em Shimane (comunicado oficial à imprensa)
— informação de 27 de julho —
No dia 27 de julho, um paciente foi atendido no Centro para Pessoas Retornadas do
Exterior / Expostas à COVID-19, fez o teste de coronavírus e teve resultado positivo.
No momento, apresenta sintomas leves.
É o 29º caso de infecção por coronavírus dentro de Shimane.
1. PACIENTE
1)
2)
3)
4)

Faixa etária: casa dos 50 anos
Sexo: masculino
Domicílio: Izumo, Shimane
Sintomas:
25/07 = Febre (37,8 °C)
26/07 = Febre ligeira (36,9 °C)
27/07 = Febre ligeira (37,3 °C)
5) Evolução (de acordo com o próprio paciente):
21 a 23/07 = Esteve na província de Fukuoka (visitando familiares).
23/07 = Retornou a Shimane.
24/07 = Foi trabalhar.
25 a 26/07 = Ficou de repouso em casa.
26/07 = À noite, consultou o Centro de Saúde Pública para decidir se
iria ou não fazer seu exame de rotina.
27/07 = De manhã, consultou novamente o Centro de Saúde Pública.
À tarde, foi ao Centro para Pessoas Retornadas do Exterior /
Expostas à COVID-19 e coletou material para teste.
Aguarda em casa.
2. RESULTADO DO TESTE
Confirmado positivo para coronavírus às 9:00 do dia 27 de julho.
3. INVESTIGAÇÃO
A movimentação do paciente e o estado de saúde de quem teve contato próximo com
ele estão sendo investigados. O que se sabe até o momento é que ele mora sozinho.

4. REFORÇO NO QUADRO NO CENTRO DE SAÚDE PÚBLICA DE IZUMO
Desde o dia 28 de julho, o Centro de Saúde Pública de Izumo teve seu quadro
reforçado com o envio de 4 pessoas, sendo 2 profissionais especializados(as), como
farmacêuticos(as) etc., e 2 funcionários(as) administrativos(as).
5. PARA A POPULAÇÃO DE SHIMANE
1) Como tem sido feito até agora, pedimos que ajam com calma e com base nas
informações oficiais do governo de Shimane.
2) Não ajam de modo a identificar pessoas individualmente, pois isso gera rumores
infundados e inibe as pessoas de prestar informações e revelar sua condição de
saúde aos Centros de Saúde Pública, o que pode colaborar para a propagação da
doença, afetando a todos na província.
3) Além disso, não tomem atitudes descabidas ao saber que alguém irá fazer o teste,
como exigir que a pessoa pare de ir ao trabalho ou à escola e que fique em casa,
pois os testes PCR estão sendo realizados amplamente não só nas pessoas que
tiveram contato próximo e têm grandes chances de estarem infectadas, mas
também em pessoas que tiveram apenas contato breve e estão em dúvida se
foram infectadas ou não.
Novamente, pedimos a todos que tomem decisões baseadas em informações
corretas e que ajam com calma.

