
 

 
 

BOLETIM CORONAVÍRUS – 01/09/2020 
 

 
 

A Prefeitura de Mirassol, por meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de 
Saúde, informa que foram confirmados 16 novos casos positivos e 2 óbitos por Covid-
19 no município.  
 
O 1.086º é de um homem de 26 anos. 
 
O 1.087º é de uma mulher de 74 anos. 
 
O 1.088º caso é de uma mulher de 49 anos. 
 
O 1.089º caso é de uma mulher de 49 anos. 
 
O 1.090º caso é de um homem de 48 anos. 
 
O 1.091º caso é de uma mulher de 36 anos. 
 
O 1.092º caso é de uma adolescente de 17 anos. 
 
O 1.093º caso é de uma mulher de 29 anos. 
 
O 1.094º caso é de um homem de 62 anos. 
 
O 1.095º caso é de uma mulher de 23 anos. 
 
O 1.096º caso é de uma mulher de 59 anos. 
 



 

O 1.097º caso é de uma mulher de 49 anos. 
 
O 1.098º caso é de uma mulher de 33 anos. 
 
O 1.099º caso é de um homem de 62 anos. 
 
O 1.100º (25º óbito) caso é de uma mulher de 81 anos. 
 
O 1.101º caso é de uma mulher de 66 anos. 
 
 
O caso 1.094º está internado na enfermaria e o caso 1.101º está internado na UTI do 
Hospital de Base, em São José do Rio Preto. Os demais casos positivos de hoje estão 
em quarentena em casa.  
 
O 25º óbito é uma mulher de 81 anos que, desde o dia 18/08, estava internada na UTI 
do Hospital de Base, em São José do Rio Preto. Ele possuía comorbidades.  
 
O 26º óbito é um homem de 26 anos que, desde o dia 17/08, estava internada na UTI 
do Hospital de Base, em São José do Rio Preto. Ele possuía comorbidades.  
 
O município contabiliza 5.309 notificações, 1.101 positivos, 3.845 negativos e 363 
aguardando resultado. Do total de positivos, há 979 curados, 62 em quarentena, 34 
internados e 26 óbitos.  


