
 

BOLETIM CORONAVÍRUS – 08/10/2020       
 
 

 
 
A Prefeitura de Mirassol, por meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de 
Saúde, informa que foram confirmados 18 novos casos positivos e 1 óbito por Covid-19 
no município.  
 
O 1.843º caso é de uma mulher de 32 anos. 
 
O 1.844º caso é de uma mulher de 43 anos. 
 
O 1.845º caso é de uma mulher de 66 anos. 
 
O 1.846º caso é de uma mulher de 72 anos. 
 
O 1.847º caso é de um homem de 79 anos. 
 
O 1.848º caso é de uma mulher de 74 anos. 
 
O 1.849º caso é de uma mulher de 31 anos. 
 
O 1.850º caso é de uma mulher de 22 anos. 
 
O 1.851º caso é de uma mulher de 57 anos. 
 
O 1.852º caso é de uma mulher de 55 anos. 
 
O 1.853º caso é de uma mulher de 91 anos. 
 
O 1.854º caso é de uma mulher de 46 anos. 



 

 
O 1.855º caso é de um homem de 72 anos. 
 
O 1.856º caso é de uma mulher de 54 anos. 
 
O 1.857º caso é de um homem de 33 anos. 
 
O 1.858º caso é de uma mulher de 36 anos. 
 
O 1.859º caso é de um homem de 53 anos. 
 
O 1.860º caso é de um homem de 33 anos. 
 
Os casos 1.853º, 1.854º e 1.855º estão internados na enfermaria do Hospital de Base, 
em São José do Rio Preto.  Os demais casos positivos estão em quarentena em casa.  
 
O 49º óbito é uma mulher de 77 anos que, desde o dia 30/09, estava internada na UTI 
do Hospital de Base, em São José do Rio Preto. Ele possuía comorbidades.  
 
O município contabiliza 8.148 notificações, 1.860 positivos, 5.416 negativos e 872 
aguardando resultado. Do total de positivos, há 1.692 curados, 88 em quarentena, 31 
internados e 49 óbitos.  


