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SUMÁRIO DO PERÍODO 20 A 28 DE ABRIL DE 2022 
11 casos novos 
52 Swabs colhidos na rede Itabirito (não inclui coletas swab em empresas), dos quais: 
41 negativos (passam a “descartados”)  06 positivos e 05 considerados confirmados por critério clínico 
(passam a “confirmados”) 
 
ACUMULADOS: 16784 casos confirmados, incluindo 174 óbitos 
(Composição do número de casos e dos óbitos por tipo de diagnóstico veja Boletins até 26/março/2022) 

16610 confirmados e já recuperados, dos quais 1366 necessitaram internação hospitalar. 
15802 descartados com exames de swab. 
 

DIGNO DE NOTA 
1-ESTAMOS COM UM CASO de pessoa idosa, com três doses de vacina, internada em enfermaria, sem gravidade. 
2-Gráfico atual: mantendo abaixo de 20 casos novos/100 mil habitantes 
 

 
 

3-Sobre fim de obrigatoriedade de uso de máscaras inclusive em espaços fechados, a tendência é termos em 
Itabirito a orientação de que a obrigatoriedade se mantém apenas em espaços fechados e transporte associados a 
cuidados de saúde, onde se concentram pessoas que podem estar transmitindo junto com pessoas mais vulneráveis 
a complicações da doença (ex.: portadores de imunocomprometimento, doenças crônicas, renais crônicos, em 
tratamento de câncer, etc.), não se aplicando obrigatoriedade de uso de máscaras em outros espaços nem no 
transporte público em geral. 
 
Mesmo no que diz respeito à obrigatoriedade de uso de máscaras em contextos de cuidados de saúde, é pertinente 
distinguir entre ambientes onde acontece circulação e cuidados de doentes de ambientes administrativos, onde o 
risco não é diferente da população em geral. 
 
Essas flexibilizações são acompanhadas de alertas para decisão sobre aplicação de medidas de prevenção de 
infecções de transmissão respiratória em geral (não apenas Covid): cabe às próprias pessoas - ou aos responsáveis 
por elas - avaliarem os riscos e decidirem sobre o uso de máscaras e aplicação de cuidados, como manter 
distanciamento físico e lavar as mãos, se tiver sintomas respiratórios ou se é mais vulnerável a complicações dessas 
doenças (idosos, portadores de doenças crônicas e seus cuidadores, etc.). 


