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Vigilância Epidemiológica Itabirito 
BOLETIM COVID-19 

 
Data desta edição: 27/JULHO/2022. Edição anterior: 20/JUL/2022. 
A periodicidade do Boletim é semanal, podendo variar o dia da semana. 
 
SUMÁRIO DO PERÍODO 
 
169 casos novos na última semana, terminada em 23/julho. 
 
412 Swabs colhidos na rede Itabirito (não inclui coletas swab em empresas), dos quais: 
294 negativos (passam a “descartados”), 118 positivos (passam a “confirmados”), além de outros 51 casos 
considerados confirmados por critérios clínicos e epidemiológicos. 
 
ACUMULADOS: 18105 casos confirmados, incluindo 176 óbitos 
(Composição do número de casos e dos óbitos por tipo de diagnóstico veja Boletins até 26/março/2022) 

 
18045 confirmados e já recuperados, dos quais 1403 necessitaram internação hospitalar. 
 
17989 descartados com exames de swab. 
 
Temos cerca de 5 mil testes rápidos de antígeno em estoque. 
 

DIGNO DE NOTA – TENDENCIA DE QUEDA NO PAÍS, SEM SINAIS DE 
IMPACTO DAS FESTAS NA MICRORREGIÃO 
 
O gráfico abaixo, curva epidêmica do Brasil, mostra tendência a diminuição dos casos, apesar de 
oscilações. 
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Em Itabirito, tivemos dois novos pacientes com indicação de internação em enfermaria na última semana, 
ambos mais de sessenta anos, não graves. 
 
A impressão informada na edição anterior deste Boletim (20/jul/22), de estamos vendo uma proporção 
cada vez maior de resultados NEGATIVOS se confirmou: cerca de 28% dos testes são positivos. 
 
Esse dado de cada vez mais testes negativos, associado ao mostrado pelo nosso gráfico, abaixo, 
corrobora a impressão de não ter havido impacto significativo das festas: o pequeno aumento de casos 
não chega a sinalizar piora. Na verdade, a expectativa é de melhora do cenário geral. 
 
Os pontos de atenção agora são manter vacinas atualizadas, e aumentar vacinação de crianças. 
 

 
 


