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Situação Epidemiológica (SE) SRAG / COVID-19 no Risoleta

A partir da Semana Epidemiológica (SE) 46 observa-se aumento no número de casos positivos para COVID-19 (SARS-Cov2) 
entre pacientes ambulatoriais (Síndrome Gripal - SG), e hospitalizados (Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG), 
conforme demonstrado nos grá�cos 01 e 02. A SE 49/2022 (04 a 10/12/2022) ainda está em curso, mas pela curva de 
tendência observa-se queda nas noti�cações de SRAG.

Este boletim traz informações atualizadas e revisadas. Como os dados de um Boletim Epidemiológico são temporais, 
passíveis de mudança, sempre que necessário informaremos sobre as alterações.

Em 31/10/2022 o Ministério da Saúde divulgou a Nota Técnica (NT) 14/2022 CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS, cujo assunto é a 
Atualização da Nota Técnica nº 10/2022-CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS, que trata sobre atualizações das recomendações e 
orientações sobre a COVID-19 no âmbito da vigilância epidemiológica. Esta NT está disponível em: Nota Técnica nº 
14/2022-CGZV/DEIDT/SVS/MS — Português (Brasil) (www.gov.br)

Todos os documentos institucionais sobre COVID-19 estão disponíveis na rede em Q:\COVID-19.

Do dia 01 de janeiro de 2022 a 05 de dezembro de 2022 (SE 49/2022) foram noti�cados 1303 casos de SRAG, sendo 653 
(50%) pacientes do sexo feminino e 650 (50%) masculino, não havendo relevância na comparação entre os sexos. Deste 
total 40 % (522) necessitaram de suporte de Terapia Intensiva.

Na tabela 01 é possível observar que a faixa etária com maior número de noti�cação compulsória abrange os pacientes 
entre 60 a 79 anos de idade em ambos os sexos.

Os resultados laboratoriais das amostras coletadas estão distribuídos por SE no grá�co 03. Observa-se predomínio de 
SARS-Cov2 a partir da SE 46/2022 e com isso redução de pacientes sem coleta de amostra biológica para pesquisa de 
infecção por vírus respiratório. Tivemos a identi�cação de 03 pacientes com coinfecção viral e 28 pacientes com identi�-
cação de outros vírus respiratórios a partir da coleta do painel viral.

Reforçamos a importância da noti�cação dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) internados no Hospital, 
com solicitação de teste rápido (TR) para COVID-19 e do painel viral, pois há a necessidade de se identi�car a linhagem 
e sublinhagem circulante no município de Belo Horizonte, além de coinfecção viral. 

O uso da máscara cirúrgica e higienização das mãos pelos pro�ssionais, usuários e acompanhantes são obrigatórios 
dentro das dependências do Risoleta. Em caso de geração de aerossol, o pro�ssional deverá fazer uso da máscara N95.
A vacinação ainda é o meio mais e�caz de prevenção desta doença!
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Em caso de dúvidas entrar em contato com o corporativo do SCIH no ramal 7004 (24h por dia) ou 3242 ou 3462 de 7h às 
19h.

Para mais informações sobre o número de casos no Município e Estado basta acessar os links abaixo:

  https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus 

  https://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel
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https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2022/sei_ms-0030035449-nt-14-cggripe-atualizacoes-ve-covid-19.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2022/sei_ms-0030035449-nt-14-cggripe-atualizacoes-ve-covid-19.pdf/view

