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Santa Luzia notificou o primeiro caso suspeito 

de COVID 19 no dia 11 de março de 2020.
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Os casos notificados de SG estão sendo 
monitorados e os pacientes receberam orien-
tação para isolamento social. Entre os casos 
de SRAG, sete necessitaram de hospitaliza-
ção, sendo que seis vieram a óbito, mas tive-
ram a suspeita de COVID-19 descartada por 
critério laboratorial e um óbito confirmado. 

Dos 1600 pacientes notificados para CO-
VID-19, 341(21,3%) tiveram amostra de swab 
para pesquisa do vírus coletada, conforme os 
critérios da SES-MG. Dessa forma, os casos de 
SG sem critério de internação e não ocorri-
dos em profissionais de saúde não foram pes-
quisados por swab.

A tabela 3 apresenta o total de casos 
entre profissionais de saúde, denotando 
tratar-se de uma população particularmen-
te exposta ao vírus. É necessário ressaltar 
que o total de casos refere-se à quantida-
de de profissionais testados em Santa Luzia, 

ou testados com resultado positivo em Belo 
Horizonte, já que a Secretaria de Estado só 
comunica à Vigilância Municipal os resulta-
dos positivos do total de profissionais testa-
dos em BH. Dessa forma, a quantidade de 
profissionais suspeitos pode ser maior. 

Com a ampliação dos 
critérios de casos 
suspeitos devido à 
transmissão comu-

nitária no Brasil, os casos 
de Síndrome Gripal – SG 
passaram a ser notificados 
como COVID 19.

Foram notificados até 20/05/2020 1600 casos 

suspeitos, desses 315 foram descartados e 26 

foram confirmados por critério laboratorial
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Gráfico 1- perfil dos casos confirmados Covid-19

Tabela 4 - Casos confirmados

Tabela 5 - Profissionais da Saúde

Tabela 6 - Testes realizados



Tabela 7 - Distribuição dos casos confirmados  
da Covid-19 — segundo bairro de residência.

Observações Todas as informações que constam no boletim são prove-

nientes da Secretaria Municipal de Saúde: 

Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) é o sistema utili-

zado pelos municípios para cadastro das mostras que serão encaminha-

das para a FUNED para realização de testes. 

E-SUS-VE é a ferramenta de registro de notificação de casos suspeitos 

da Covid-19.

Óbito • Paciente do sexo feminino, 89 anos, faleceu no dia 10 de maio, no 

Hospital Eduardo de Menezes em Belo Horizonte.

TRABALHO E RESPEITO
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NÚMERO DE TESTES RÁPIDOS DISPONÍVEIS: 3138
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