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Vigilância Epidemiológica Itabirito - BOLETIM DIÁRIO COVID-19 

26/Março/2022 

 

01 casos suspeitos, aguardando resultados de PCR. Ontem eram 01 

Dados de PCR enviados à FUNED passa a ser informados em caso de dados novos. 

 

Hoje foram: 

 

06 Swabs colhidos na rede Itabirito (não inclui coletas swab em empresas), dos quais: 

06 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: 

05 negativos (passam a “descartados”) 

01 positivos (passam a “confirmados”) 

 

Dos suspeitos 

00 óbito em investigação 

06 em monitoramento 

 

16744 casos confirmados  

Eram 16743 ontem, hoje chegaram: 

00 testes rápidos sorológicos 

01 testes rápidos de antígeno (feito em swab), sendo: 00 testes em serviço de saúde 

(sintomáticos) 00 testes em empresas (assintomáticos). 

00 PCR positivos informados pela FUNED 

00 PCR positivos informados por laboratório privado (houve atrasos de suas notificações) 

00 confirmados por critério clínico/epidemiológico 

00 excluído TRAG por duplicidade 

 

 

Desses confirmados:  

 

174 óbitos (82 PCR positivo, 84 com teste rápido de antígeno positivo, 3 com teste rápido 

sorológico positivo, 5 por critério clínico e epidemiológico). Os óbitos são contados no 

município onde residem (endereço de residência informado). 
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Do total de confirmados: 

 

5967 confirmados por Testes Rápidos Sorológicos 

4686 confirmados por teste rápido de antígeno (feito em swab) 

3367confirmados por PCR (feito em swab) 

2724 confirmados por critério clínico/epidemiológico 

 

16569 confirmados e já recuperados, dos quais 1364 necessitaram internação hospitalar. 

 

Vide explicações sobre forma de reporte e significado deste indicador em edições anteriores 

a 25/3/22. 

 

15463 descartados com exames de swab. 

 

 

1- DADOS DA ASSISTÊNCIA 

 

- UM caso novo notificado nas últimas 24 horas. 

- ZERO pacientes na UPA. 

Informaremos dados de estoque de testes e de ocupação de leitos apenas em caso de 

mudança significativa ou em caso de haver alguma internação, seja em enfermaria ou 

UTI. 


