
 

BOLETIM CORONAVÍRUS – 28/09/2020       
 

 
 

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 1.609º caso é de um homem de 40 anos.   
 
O 1.610º caso é de um homem de 48 anos.   
 
O 1.611º caso é de um homem de 26 anos.   
 
O 1.612º caso é de um homem de 73 anos.   
 
O 1.613º caso é de um homem de 59 anos.   
 
O 1.614º caso é de uma mulher de 39 anos.   
 
O 1.615º caso é de uma mulher de 67 anos.   
 
O 1.616º caso é de um homem de 68 anos.   
 
O 1.617º caso é de uma mulher de 66 anos.   
 
O 1.618º caso é de uma mulher de 27 anos.   
 
O 1.619º caso é de um homem de 37 anos.   
 
O 1.620º caso é de um homem de 58 anos.   
 



 

O 1.621º caso é de uma mulher de 35 anos.   
 
O 1.622º caso é de um homem de 40 anos.   
 
O 1.623º caso é de um homem de 56 anos.   
 
O 1.624º caso (37º óbito) é de uma mulher de 69 anos.   
 
O caso 1.612º está internado na enfermaria do Hospital de Base, em São José do Rio 
Preto. Os demais casos positivos estão em quarentena em casa.  
 
O 37º óbito é uma mulher de 69 anos que, desde o dia 25/09, estava internada no 
Hospital de Base, em São José do Rio Preto.  
 
O 38º óbito é uma mulher de 57 anos que, desde o dia 01/09, estava internada no 
Hospital de Base, em São José do Rio Preto.  
O município contabiliza 7.310 notificações, 1.624 positivos, 5.021 negativos e 665 
aguardando resultado. Do total de positivos, há 1.467 curados, 89 em quarentena, 30 
internados e 38 óbitos.  
  


