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EM ARAL MOREIRA, RECUPERADOS ATINGEM 99% DOS 

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19. 

Em Aral Moreira, município a 374 km distante da Capital de Mato Grosso do 

Sul, conseguiu estancar a propagação do Covid 19. A taxa de cura dos infectados pelo 

novo coronavírus chega a 99% do total de pessoas que testaram positivo para a Covid-

19 no município e em outros estados. A população e autoridades comemoram essa 

grande conquista do município fato esse que se dá devido ao isolamento social . 

O último boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (28) pela Secretaria de 

Saúde, o município mantém 25 casos confirmados e 24 pacientes encontram-se 

recuperados da doença. Segundo os dados da Vigilância Epidemiológica, 14 pessoas se 

encontram em isolamento domiciliar e 4 pessoas aguardam resultado de exames RT-

PCR do Lacen. Um óbito foi registrado no município sendo pacientes do sexo feminino 

48 anos de idade a qual apresentava comorbidades. Nenhuma internação registrada até o 

momento por quadro de Covid. Isso significa afirmar que Aral Moreira não possui 

nenhum caso ativo de Covid-19, zerando totalmente o numero de infectados. 

Em conversa com a  secretaria de saúde Adriana Veron Batista, a mesma relata 

que esses resultados foram alcançados devido esforços dos profissionais de saúde e 

trabalho em conjunto com toda população com medidas de prevenção e funcionamento 

de barreiras sanitárias que a mesma tem um papel fundamental para levantamento de 

dados, como entrada e saída de pessoas. Entrou em funcionamento o isolamento 

respiratório para tratamento de pacientes suspeitos e confirmados de COVID19. Os 

pacientes confirmados e suspeitos que se encontravam de certa maneira vulneravam 

receberam todo suporte necessário através da Vigilância em Saúde, Assistência 

farmacêutica, produtos alimentícios com apoio da assistência social. 

Finalizando a secretaria Adriana reforça que o município encontra-se em uma 

situação estável, porem não podemos relaxar então reforçamos nossa fiscalização e 

continuamos pedindo a colaboração da população para evitar aglomerações e sempre 

utilizar máscaras ao sair de casa. 


