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Vigilância Epidemiológica Itabirito - BOLETIM DIÁRIO COVID-19 
 
03/FEV/2022 
 
19 casos suspeitos, aguardando resultados de PCR. Ontem eram 24 
 
Hoje foram: 
 
05 novos resultados de RT-PCR da FUNED 
00 retirados por duplicidades; 
02 negativos (passam a “descartados”) 
03 positivos (passam a “confirmados”) 
00 inconclusivos 
 
63 Swabs colhidos na rede Itabirito (não inclui coletas swab em empresas), dos quais: 
63 encaminhados para testagem rápida de antígenos 
00 encaminhados à FUNED (passam a “suspeitos aguardando resultado de PCR”). 
 
Dos swabs testados na rede de saúde com testes rápidos para detecção de antígeno: 
29 negativos (passam a “descartados”) 
34 positivos (passam a “confirmados”) 
 
Dos suspeitos 
00 óbito em investigação 
 
148 em monitoramento 
 
15829 casos confirmados 
 
Eram 15711 ontem, hoje chegaram: 
00 testes rápidos sorológicos 
58 testes rápidos de antígeno (feito em swab), sendo: 34 testes em serviço de saúde (sintomáticos) 24 
testes em empresas (assintomáticos). 
03 PCR positivos informados pela FUNED 
44 PCR positivos informados por laboratório privado 
13 confirmados por critério clínico/epidemiológico  
00 excluídos por duplicidade 
 
Desses confirmados: 167 óbitos (82 PCR positivo, 77 com teste rápido de antígeno positivo, 3 com teste 
rápido sorológico positivo, 5 por critério clínico e epidemiológico).Os óbitos são contatos no município onde 
residem (endereço de residência informado). 
 
Do total de confirmados: 
5966 confirmados por Testes Rápidos Sorológicos 
4159 confirmados por teste rápido de antígeno (feito em swab) 
3068 confirmados por PCR (feito em swab) 
2636 confirmados por critério clínico/epidemiológico 
 
15510 confirmados e já recuperados, dos quais 1345 necessitaram internação hospitalar. 
Casos confirmados demoram a serem dados como “recuperados”, pois é necessário ter certeza de que 
não foram internados em outras cidades ou não faleceram. Todos os casos que não têm história de 
internação nem de óbito são considerados “recuperados” após 90 dias, quando os casos são encerrados. 
Eventualmente os números podem diminuir, por exemplo, por duplicidade do lançamento (ao ser 
transferido de um serviço para outro, aparecer duas vezes). 
 
14547 descartados com exames de swab. 
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SES disponibilizando cerca de 150 testes de RT-PCR por semana. Os testes rápidos de antígeno 
disponíveis na rede municipal: 60 adquiridos pela Prefeitura Municipal de Itabirito e 1500 testes rápidos de 
antígeno fornecidos pela SES. 
 
07 são pacientes internados, sendo: 
04 internados em leitos (são 12 “reserva COVID SUS” do HSVP) 
00 internados em leitos (são 14“particulares/conveniados”. O nº pode aumentar se necessário) 
00 nos leitos “reserva Covid” da Sta Casa de Ouro Preto 
00 em leito UTI de rede conveniada privada 
03 em leito UTI de rede pública 
 
Ocupação da Santa Casa de Ouro Preto (último boletim: 2/2/22) 

 
LEITOS 
TOTAIS INTERNADOS 

OCUPAÇÃO 
(%) 

UTI ADULTO GERAL 30 27 90,00% 
UTI COVID 10 8 80,00% 
ENFERMARIA COVID 15 12 80,00% 
ENFERMARIA NÃO COVID 41 38 92,68% 

 
Obs.: ocasionalmente os dados do boletim anterior podem ser corrigidos, quando mudanças são 
informadas após fechamento da edição. O dado oficial será sempre o atualizado. A taxa de ocupação 
inclui casos que já se sabe não serem Covid (casos descartados). Não há envio destes dados todos os 
dias pela Sta Casa, dificultando rigor nas atualizações. 
 
DADOS COVID EM BH 
fonte: Boletim da PBH. Os dados serão sempre do último disponível. 
 
-RT na Grande Belo Horizonte (número de casos novos por infectado): 
Há dois dias: 1,10  Ontem: 1,10  Hoje: 1,09 (zona AMARELA) 
-Ocupação UTI Covid: 
Há dois dias: 85,4%  Ontem: 88,4%  Hoje: 92,8% (zona VERMELHA) 
-Ocupação Enfermaria Covid: 
Há dois dias: 90,3%  Ontem: 84,8%  Hoje: 85,3% (zona VERMELHA) 
 
SUMÁRIO DOS INDICADORES ITABIRITO MONITORADOS PELO ESTADO: 
-Taxa de Incidência Covid-19 por 100 mil habitantes - Ontem: 163,79 Hoje: 203,45 
-Taxa de Ocupação Enfermaria Covid Itabirito: 4/26 = 15,38% 
-Leitos Enfermaria por 100 mil habitantes: 96,55 
-São até 26 leitos no HSVP, até 30 leitos na Sta Casa de OP 
-Positividade exames swab (PCR e Teste rápido de Antígeno sintomáticos): Ontem: 62,96% Hoje: 54,41% 
 
DIGNO DE NOTA 
1-DADOS DA ASSISTÊNCIA 
-TRES pacientes de Itabirito em UTI Covid. 
-QUATRO pacientes no hospital em leitos Covid. 
-CENTO E DEZOITO casos nas últimas 24 horas. 
-UM paciente na UPA em observação: mais de sessenta anos, RX sugestivo de pneumonia viral, teste 
Covid negativo. Não está grave, em avaliação sobre tratar em casa ou internar. 
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2-EM QUE PONTO DA ONDA ESTAMOS? – Atualização em relação a ontem. 
 
O Boletim de ontem mostrou análise para responder à pergunta acima, em reunião do Conselho Municipal 
de Saúde. Hoje repetimos grande parte das informações de ontem, atualizadas e incluindo dados do 
mundo. Alguns dados menos importantes não foram repetidos (Rt de BH, ocupação de leitos, dados de 
laboratórios particulares), e podem ser vistos na edição de ontem. 
 
Lembrando: a fase de subida começa com aumento de pessoas com sintomas respiratórios, que 
procuraram atendimento, depois internações, depois ocupação em UTI (os casos que ficam graves levam 
cerca de dez dias entre começo dos sintomas e se agravarem), e número de óbitos. 
 
O gráfico abaixo, do site “Nosso mundo em dados” é a primeira evidência de que a onda ômicron teria 
atingido o pico e começado a cair no Brasil.  

 
 
O mesmo padrão de início de queda se vê no gráfico abaixo, do Consórcio de Veículos de Imprensa. 
 

 
 
Pequenas flutuações acontecem, e ainda assim, numa leitura otimista, a queda nos últimos dois dias pode 
ser mesmo o pico passando. Veremos se essa impressão se confirma até a próxima semana. 
 
  

Detalhe: início de queda 
da onda no Brasil? 

Casos conhecidos de Covid-19 por dia. Brasil, 2 de fevereiro de 2022 
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Os gráficos do estado, abaixo, mostram um platô de número de casos desde 30/1. O gráfico número de 
mortes ainda sobe, pois ainda há muitas pessoas com quadros graves internadas, em risco de vida.  
 
O gráfico de casos conhecidos mostra estabilidade. Essa fase, quando se atinge o pico, até começar a 
cair, tem durado de duas a três semanas, portanto indicaria que ainda temos ao menos uns dez dias de 
intensa disseminação viral.  

 
 

 
 
Vejamos, finalmente, os dados de Itabirito. 
 

 
 
A pequena queda da semana 2 para semana 3 ainda não é estatisticamente significativa (precisa ser de 
mais de 15%, ou seja, precisaria ter caído de 439 para 373) para sinalizar queda, e se manter assim para 
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confirmar tendência. Quedas menores, mas sustentadas por duas semanas, também sinalizam melhora. 
Não será surpresa se ainda houver aumento de casos nas próximas duas semanas. 
 
O indicador mais precoce, que é a busca por consultas para sintomáticos respiratórios, teve diminuição 
ontem (2/2/22), em todos os serviços: UBS, UPA e Centro Covid. Também precisaremos manter queda 
para podermos falar em melhora sustentada. Embora ainda haja muitas pessoas buscando atendimento, a 
queda de casos começa a diminuir o tempo de espera pelas consultas. 
 
Houve clara diminuição de casos graves, que necessitam internação em UTI.  
 
Conclusões 
 
Aumentam evidências do pico da Onda Omicron no país ter passado, principalmente na região sudeste. 
Pico da onda em Itabirito foi atingido, ainda em platô. 
Ainda temos pacientes graves internados, com risco de novos óbitos nas próximas duas semanas. 
Cenário geral acende luz de otimismo. 
Atualiza-se o dito popular: “Gato escaldado tem esperança da água ser fria...”. 


