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Este Boletim traz as informações atualizadas e consolidadas do ano de 2022 e primeira semana epidemiológica de 2023. 
Ressaltamos que essas informações são frequentemente atualizadas, e sempre que necessário são revistas, e suas 
alterações informadas.

Em 31/10/2022, o Ministério da Saúde divulgou a Nota Técnica nº 14/2022-CGZV/DEIDT/SVS/MS — Português (Brasil) 
(www.gov.br) de atualização das recomendações e orientações sobre a Covid-19 no âmbito da vigilância epidemiológica, 
e os documentos Institucionais atualizados sobre a Covid-19 estão disponíveis em: Q:\COVID-19\Atualização COVID 
NOVEMBRO 2022.

A distribuição dos casos de SRAG (linha laranja) por Covid-19 no Risoleta seguiu o padrão mostrado no grá�co 01, com 
3 picos concentrados nas 5 primeiras semanas  epidemiológicas do ano (1 a 5), nas 5 semanas epidemiológicas do meio 
do ano (25 a 29) e nas 7 últimas semanas epidemiológicas do ano (46 a 52) e segue em queda do número de casos na 
primeira semana epidemiológica de 2023.

Considerando todo o ano de 2022 e a primeira SE de 2023, conforme pode-se visualizar na Tabela 1, os casos de Síndrome 
Gripal predominam no sexo feminino, e concentram-se na faixa etária de 20 a 49 anos. No entanto, os casos de SRAG 
distribuem-se de forma semelhante em pacientes de ambos os sexos, e concentram-se nas três faixas etárias: 20 a 49 anos, 
50 a 59 anos e 60 a 79 anos. 

Nesse período, conforme a Tabela 2, dos 1474 casos de SRAG, 592 demandaram tratamento em CTI, correspondendo a 
40,16% dos pacientes de SRAG tratados no Risoleta.

Somando-se todas as noti�cações de SG e SRAG de 2022 e primeira semana epidemiológica de 2023, no Risoleta, 
contabilizamos 4888 casos, sendo 3414 (69,84%) casos de Síndrome Gripal e 1474 (30,16%) casos de SRAG, em que a 
distribuição da investigação diagnóstica e propedêutica laboratorial, que compreendeu a realização de testes de antígeno 
(Teste rápido), RT PCR para SARS-CoV-2 e painel viral, é apresentada na tabela 3.

Observa-se o predomínio da detecção do SARS-CoV-2 entre os pacientes de SRAG em que houve identi�cação de um 
agente etiológico, no entanto, cabe ressaltar que em número signi�cativo de casos não ocorreu a detecção de nenhum 
agente e que em 15,20 % dos casos de SRAG não ocorreu a coleta de espécime para investigação de um agente.

É fundamental frisarmos a importância da coleta do painel viral, que permite a identi�cação de outros vírus respirató-
rios além do SARS-CoV-2, possibilita a tipi�cação da linhagem e sublinhagem do SARS-CoV-2 circulante, além de identi-
�car coinfecção viral. Esses dados subsidiam o direcionamento da produção de vacinas para gripe e Covid-19 para o ano 
subsequente. Também ressaltamos a importância dessa coleta porque o Hospital Risoleta Tolentino Neves é Núcleo 
Sentinela para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), integrando a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica 
Hospitalar (RENAVEH) e, portanto, todos os casos de SRAG internados devem ser noti�cados e ter amostra coletada para 
realização do painel viral.

Para a solicitação de teste rápido (TR) para Covid-19 e painel viral, é necessário a noti�cação do caso na �cha de SRAG.

O uso da máscara cirúrgica e higienização das mãos pelos pro�ssionais, usuários e acompanhantes são obrigatórios 
dentro das dependências do Risoleta. Nos casos de risco de geração de aerossol, é indicado que o pro�ssional faça uso da 
máscara N95 e demais EPIs.

A vacinação ainda é o meio mais e�caz de prevenção desta doença!

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o corporativo do SCIH no ramal 7004 (24h por dia), 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
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel
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