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Vigilância Epidemiológica Itabirito 
BOLETIM COVID-19 

 
Data desta edição: 20/JULHO/2022. Edição anterior: 13/JUL/2022. 
A periodicidade do Boletim é semanal, podendo variar o dia da semana. 
  
SUMÁRIO DO PERÍODO 
 
143 casos novos na última semana, terminada em 16/julho. Os casos desta semana não estão mostrando 
aumento (vide “Digno de nota”, ao final). 
  
445 Swabs colhidos na rede Itabirito (não inclui coletas swab em empresas), dos quais: 
302 negativos (passam a “descartados”), 143 positivos (passam a “confirmados”). 
  
ACUMULADOS: 17936 casos confirmados, incluindo 176 óbitos (vide nota ao final sobre novo 
óbito) 
(Composição do número de casos e dos óbitos por tipo de diagnóstico veja Boletins até 26/março/2022) 

 
18931 confirmados e já recuperados, dos quais 1401 necessitaram internação hospitalar. 
 
17695 descartados com exames de swab. 
 
Temos 5 mil testes rápidos de antígeno em estoque. 
  

DIGNO DE NOTA – ESTABILIDADE NO PAÍS, NOVO ÓBITO NA CIDADE, 
AINDA SEM SINAIS DE IMPACTO DAS FESTAS NA MICRORREGIÃO. 
 
O gráfico abaixo, curva epidêmica do Brasil, mostra que houve estabilização do total de casos, em nível 
alto de incidência, nos últimos oito dias. Como tem havido oscilações de duração variável, ainda não se 
pode falar em tendência. 
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No fim de semana passado tivemos um óbito na UPA: paciente com mais de 90 anos, iniciou sintomas 
leves dia 13/jul, teve tonteira, caiu no banheiro em casa, fraturou o fêmur, ao chegar à UPA mostrou teste 
Covid positivo, faleceu. É nosso 176º óbito desde início da pandemia, após meses sem nenhum. 
 
Estamos com TRES pessoas no hospital, uma na UPA, e ainda estamos com outro paciente idoso 
internado em UTI na Sta Casa de OP, portadora de diabetes e hipertensão, mais de 80 anos, grave. 
 
Apesar desses (poucos) casos graves, conforme o gráfico a seguir, em Itabirito tivemos queda (!) do 
número de casos novos: terminamos semana passada (até 16/jul) com 143 casos novos. Além disso, 
também estamos vendo queda da taxa de positividade dos testes: uma proporção cada vez maior de 
resultados NEGATIVOS nos testes feitos na nossa rede de saúde. 
 

 
 
Além da Julifest aqui, houve festas nas cidades vizinhas, e por hora não se notou aumento de casos. 
Saberemos qual o impacto (e se irá acontecer) nos dados desta semana, os quais examinaremos na 
próxima edição. 


