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Em nota, o Hospital Regional de Catolé do Rocha – Dr. Américo Maia 

de Vasconcelos, vem a público, esclarecer fatos propagados, em grupos de 

WhatsApp, sobre um possível paciente acometido da COVID-19(CORONA 

VÍRUS), neste serviço de saúde, assim, se faz necessário esclarecer a 

população em geral que, NÃO EXISTE NENHUM CASO DE COVID-19, SOB 

SUSPEITA OU INVESTIGAÇÃO, neste serviço de saúde, até o presente 

momento. 

O paciente, o qual foi propagada a foto, em grupos, foi acometido de 

uma CRISE ASMÁTICA, o paciente não apresentava febre, e nenhuma 

sintomática para COVID-19, o paciente foi prontamente atendido pelo Hospital, 

o qual após o tempo de Observação, pela equipe plantonista, foi dado alta clinica 

ao mesmo. 

Aproveitamos o ensejo, para reforçar a população em geral, que o 

Hospital se encontra devidamente abastecido, e que seus profissionais estão 

tendo o amparo estabelecido no Decreto do Governo do Estado, e a devida 

capacitação e cuidados junto a Secretaria de Estado da Saúde.  

Lembramos também que a transparência de informações em momentos 

de crise, em especial uma crise epidêmica como esta, é um dos pilares de 

sustentação do trabalho e da credibilidade da população junto ao nosso serviço, 

assim sendo, qualquer caso que porventura possa surgir, será contabilizado 

junto aos boletins epidemiológicos, dos órgão competentes, bem como os canais 

oficiais desta instituição. Lembrando ainda que a propagação de FAKE NEWS, 

além de instrumento de pânico, é passível de crime, e não contribui em nada 

com a atual situação a qual atravessamos. 

Por fim, aproveitamos para reforçar com a população, a importância da 

QUARENTENA, pedindo a todos que, fiquemos em casa, com o mínimo possível 

de contato social, para que todos juntos possamos vencer essa batalha. 

 

 

Catolé do Rocha, 21 de Março de 2020 


