
 

BOLETIM CORONAVÍRUS – 02/10/2020       
 

 
 

 
A Prefeitura de Mirassol, por meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de 
Saúde, informa que foram confirmados 21 novos casos positivos e 1 óbito por Covid-19 
no município.  
 
O 1.732º caso é de uma mulher de 54 anos. 
 
O 1.733º caso é de uma mulher de 28 anos. 
 
O 1.734º caso é de uma mulher de 25 anos. 
 
O 1.735º caso é de um homem de 36 anos. 
 
O 1.736º caso é de uma mulher de 74 anos. 
 
O 1.737º caso é de uma mulher de 34 anos. 
 
O 1.738º caso é de um homem de 37 anos. 
 
O 1.739º caso é de uma mulher de 18 anos. 
 
O 1.740º caso é de um homem de 77 anos. 
 
O 1.741º caso é de um homem de 21 anos. 
 
O 1.742º caso é de um homem de 66 anos. 
 
O 1.743º caso é de uma mulher de 55 anos. 



 

 
O 1.744º caso é de um homem de 50 anos. 
 
O 1.745º caso é de uma mulher de 55 anos. 
 
O 1.746º caso é de um homem de 39 anos. 
 
O 1.747º caso é de uma mulher de 75 anos. 
 
O 1.748º caso é de uma mulher de 55 anos. 
 
O 1.749º caso é de uma mulher de 62 anos. 
 
O 1.750º caso é de um homem de 51 anos. 
 
O 1.751º caso é de uma mulher de 52 anos. 
O 1.752º caso é de um homem de 82 anos. 
 
O caso 1.752º está internado na UTI do Hospital de Base, em São José do Rio Preto. Os 
demais casos positivos estão em quarentena em casa.  
 
O 42º óbito é um homem de 74 anos que, desde o dia 18/09, estava internado na UTI 
do Hospital de Base, em São José do Rio Preto. Ele possuía comorbidades.  
 
O município contabiliza 7.719 notificações, 1.752 positivos, 5.205 negativos e 762 
aguardando resultado. Do total de positivos, há 1.558 curados, 119 em quarentena, 33 
internados e 42 óbitos.  
  


