Prefeitura de Itabirito divulga 16º óbito de
paciente aguardando vaga para UTI

A prefeitura de Itabirito divulgou, na tarde de domingo, o boletim epidemiológico atualizado com as
informações da pandemia na cidade. De acordo com o comunicado oficial do Executivo, mais um
óbito associado à Covid-19 foi registrado, o que eleva o número total de mortes em decorrência da
doença para 104.

"Um dos nossos pacientes que estava intubado na UPA faleceu ontem à noite. Foi
nosso 16º óbito de alguém aguardando vaga para UTI, o que é sempre
extremamente triste e especialmente penoso. Não basta informar que estava em
cuidados de medicina intensiva na UPA, sempre se fica imaginando se seria
diferente se houvessem mais vagas de UTI para essas pessoas, e nos faz rever o que
se pode fazer para dar a melhor assistência possível às pessoas enquanto estiverem
na UPA. Temos hoje na Ala Covid da UPA duas pessoas intubadas e uma em
ventilação não invasiva (por máscara), exigindo alto fluxo de oxigênio".
Conforme o boletim de domingo, 2 de maio, a cidade tem 10.569 casos confirmados de Covid-19
desde o começo da pandemia, em março de 2020. Desse total, 10.165 são pessoas consideradas
curadas. Segundo a secretária de saúde, "o número de 'recuperados' ocasionalmente exige correção
quando se percebe, por exemplo, nomes duplicados (às vezes por grafia errada). Por exemplo, 'José
Silva' e 'Jose Silva' (sem o acento) e que são identificados como sendo a mesma pessoa ao se
examinar outros dados, como data de nascimento, nome da mãe, endereço de residência. Essa
aferição é feita periodicamente, geralmente ao final do mês, ou quando se percebe alguma
inconsistência".
DADOS COVID EM BH
UTI: Hoje: 78,1 (“zona VERMELHA”).
Ontem: 78,1%. Variação: dados não atualizados pela PBH.
Enfermaria: Hoje: 58,3% (“zona AMARELA”).
Ontem: 58,3%. Variação: dados não atualizados pela PBH
RT na Grande Belo Horizonte (número de casos novos por infectado):
Hoje: 1,01 (zona AMARELA). Ontem: 1,01. Variação: dados não atualizados pela PBH
SUMÁRIO DOS INDICADORES ITABIRITO MONITORADOS PELO ESTADO:
Taxa de Incidência Covid-19 por 100mil habitantes - Ontem:79,31% Hoje: apenas 5 casos novos, não
é confiável o cálculo (“viés do domingo”)
Taxa de Ocupação de leitos UTI Adulto: 100%
Taxa de Ocupação Enfermaria Covid: 08/26 = 30,77%
Leitos Enfermaria por 100 mil habitantes: 96,55
São 26 leitos no HSVP, 30 leitos na Sta Casa OP
Positividade exames swab (PCR e Teste rápido de Antígeno): Ontem: 16,67%; Hoje: 41,67%
Digno de nota

Dos pacientes internados na UTI da Sta Casa de OP, três são de Itabirito.
Dos oito pacientes no hospital, um exigindo O2 a 100%, nenhum intubado.
Segundo informações do boletim do dia 1º de maio, o "retorno presencial às aulas será tema em
foco, e seria ideal se houvesse consenso entre os municípios da micro sobre o momento e sobre a
operacionalização dos protocolos, que incluem transporte escolar".
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