
Secretaria Municipal de Saúde de Itabirito. 
Diretoria de Vigilância em Saúde 

 

VISA – SMS - Alameda Wolmer Abreu Matos, 99– Centro - ITABIRITO/MG • 35.450-000 | (31) 3563-2165 

Vigilância Epidemiológica Itabirito - BOLETIM DIÁRIO COVID-19 
 
31/MAR/2022 
 
SUMÁRIO DE HOJE 
 
ZERO caso novo notificado nas últimas 24 horas. 
 
11 Swabs colhidos na rede Itabirito (não inclui coletas swab em empresas), dos quais: 
11 negativos (passam a “descartados”) 
00 positivos (passam a “confirmados”) 
 
Acumulados 
 
16749 casos confirmados  
 
174 óbitos 
(Composição do número de casos e dos óbitos por tipo de diagnóstico veja Boletins até 26/março/2022) 
 
16573 confirmados e já recuperados, dos quais 1364 necessitaram internação hospitalar. 
 
15505 descartados com exames de swab. 
 
 
2-FASE DA PANDEMIA: ONDA ÔMICRON NO FINAL 
 
Conforme gráfico 1, abaixo, a curva no país está em queda. 
 

 
 
Fonte: https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-
01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~BRA 
Acesso hoje. 
 
 

  

Gráfico 1: Covid 19 no Brasil - Evolução do número de casos por milhão de habitantes 
(média móvel nos últimos sete dias) 

 
 
 
 



Secretaria Municipal de Saúde de Itabirito. 
Diretoria de Vigilância em Saúde 

 

VISA – SMS - Alameda Wolmer Abreu Matos, 99– Centro - ITABIRITO/MG • 35.450-000 | (31) 3563-2165 

Rt BH: abaixo de um 
 

 
 
Completamos 35 dias mantendo Rt abaixo de um (diminuição gradativa de casos). 
 
A circulação viral continua sem impacto em internações ou mortes, e funcionando como estimulação 
contínua da imunidade.  
 
Há risco, cada vez menor, de surgimento de outras variantes mais agressivas. 
 
O último gráfico mostra os dados de Itabirito: atingimos a linha de 20 casos por 100 mil. 
 

 
 

 
 

Revogação do decreto federal da Emergencia de Saúde Pública de Interesse Nacional é agora uma 
questão mais administrativa que epidemiológica. 
 
Há condições para tornar facultativo o uso de máscaras inclusive em espaços fechados, mantendo 
obrigatoriedade de uso em contextos específicos: 
 
-ambientes de cuidados de saúde, de idosos e de pessoas vulneráveis (uso por parte de equipes e 
também pelos usuários dos serviços) 
 
-transporte coletivo e de pessoas vulneráveis, como pessoas em diálise e em tratamento de doenças 
graves 


