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Nota de Esclarecimento DIREX/nº 001/2020
Rio Branco - AC, 16 de março de 2020.

A Unimed Rio Branco informa que até o presente momento, 16 de março de 2020,
nenhum caso de suspeita de COVID-19 teve exame testado como positivo.
Em referência ao caso da advogada Acreana (que não terá sua identidade divulgada
afim de assegurar sua privacidade) que teria supostamente testado positivo para COVID-19,
informamos que a mesma realizou a coleta no Laboratório Unimed e sua amostra foi
encaminhada para o Laboratório Meuriex (responsável por realizar os testes para Covid-19 no
Estado do Acre) e obteve-se resultado negativo. Seguindo protocolo do Ministério da Saúde
e Vigilância Epidemiológica do Estado do Acre, uma segunda coleta foi enviada para fora do
Estado a qual demorará vários dias para retornar. No entanto o caso da advogada, é tido a
priori como negativo.
Reforçamos que até o presente momento, na rede Unimed Rio Branco, não foi
constatado nenhum caso de COVID-19.
O Laboratório Unimed segue todos os protocolos do Ministério da Saúde para
pedidos de Exames do novo Coronavírus.
O fato de não termos detectado nenhum caso positivo no Estado do Acre não
diminui a importância da prevenção evitando lugares (abertos ou fechados) com aglomeração.
A higienização das mãos com água e sabão, e o uso do álcool gel são medidas de prevenção
juntamente com o bom senso da população.
A OAB-Acre e a Unimed Rio Branco mantêm canais de comunicação direta e
qualquer alteração da situação será informada aos canais oficias governamentais bem como
toda sociedade. Neste momento o mais importante é que todos tenham consciência de seu
papel como agente propagador de informações corretas. Quaisquer alterações serão
notificadas dentro de protocolos legais.
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