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Situação Epidemiológica SRAG / Covid-19 no Brasil

Situação Epidemiológica SRAG / Covid-19 -19 no Risoleta

As equipe do NUVEH e do SCIRAS observam que nesta semana (13 a 19/11/2022), Semana Epidemiológica 46, houve 
um 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.

Os dados epidemiológicos da Covid-19 no mundo e no Brasil indicam a necessidade de contínuo monitoramento 
epidemiológico do SARS-CoV-2 e variantes. Na semana epidemiológica (SE) 45, entre 6 e 11 de novembro de 2022, 
foram noti�cados 57.825 casos e 314 óbitos por Covid-19 pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde 
(MS), resultando em uma média móvel dos últimos sete dias de 8.448 casos diários, representando um aumento de 
120% em relação à média móvel da semana anterior (3.834). A média móvel diária dos últimos sete dias foi de 46 óbitos, 
demonstrando um aumento de 28% em comparação à semana anterior (36).

No âmbito da vigilância genômica epidemiológica, entre as semanas SE 44 e SE 45*, o MS recebeu o resultado do 
sequenciamento genômico de 40 casos de Covid-19 pela sublinhagem BQ.1* (BQ.1 + BQ.1.1) da VOC Ômicron, sendo: 
Rio de Janeiro (12), Amazonas (1), São Paulo (2), Rio Grande do Sul (1), Santa Catarina (5), Distrito Federal (13), Alagoas 
(1), Espírito Santo (1) e Ceará (4). Também está sendo identi�cada a sublinhagem BA.5.3.1 da VOC Ômicron, com maior 
número de sequenciamentos no estado do Amazonas. Ainda não há identi�cação dessas sublinhagens no estado de 
Minas Gerais.

No grá�co 03, observa-se a relação da noti�cação de SRAG entre os pacientes internados no Risoleta e a realização de 
coleta de material sorológico (teste rápido Covid-19 ou RT-PCR Covid-19). O grá�co 04 demonstra os resultados dos 
materiais sorológicos coletados no ano de 2022 comparando com as noti�cações onde não houve coleta de material. 
Observa-se que há períodos em que a ausência de coleta é maior que o período no qual os resultados foram não 
detectáveis ou detectáveis, a partir da SE 41/2022.
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Gráfico 04 - Total de casos de SRAG relacionando
com a coleta de material sorológico
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Apesar de muitos casos noti�cados sem coleta de amostra de material sorológico, percebemos o aumento no número 
de casos detectáveis para o vírus SARS-CoV2, conforme grá�cos 04 e 05. O último caso de Covid-19 identi�cado no 
Risoleta ocorreu na SE 37/2022, com retorno da identi�cação na atual semana epidemiológica, SE 46, com 10 casos em 
04 dias.
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Gráfico 05 – Número de casos de SARS-CoV2 do
ano de 2022 com curva de tendência
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O uso da máscara cirúrgica e a higienização das mãos pelos pro�ssionais, pacientes e acompanhantes são obrigatórios 
dentro das dependências do Risoleta. Em caso de geração de aerossol, o trabalhador deverá fazer uso da máscara N95.
Reforçamos que a vacinação completa contra Covid-19 e In�uenza, incluindo as doses de reforço preconizadas pelo 
Ministério da Saúde, é de fundamental importância neste momento.

Em caso de dúvidas entrar em contato: ramal 7004 (corporativo 24h por dia), 3242 ou 3462 (de 7h às 19h).
Para mais informações sobre o número de casos no município e estado acesse:

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

  https://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel

As orientações do manejo do paciente com suspeita
de SRAG/Covid-19 estão no PRO 090. 

Diante das informações acima, o NUVEH e o SCIRAS reforçam a importância da noti�cação dos casos de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) internados no Hospital, com solicitação de teste rápido para 
Covid-19 e RT-PCR e do painel viral, pois há a necessidade de se identi�car a linhagem e sublinhagem circulante 
no município de Belo Horizonte, além de co-infecção viral.


