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DESCRIÇÃO:
- Taxa de incidência, por semana epidemiológica por 100 mil habitantes, e sua variação percentual em 7 e 14 dias:

Observa-se redução da incidência no estado nos últimos 7 e 14 dias, e um aumento da incidência apenas na
macro Leste nos últimos 7 dias. Os dados são provenientes do Boletim Epidemiológico Estadual.

- Evolução da Positividade e do Quantitativo de Testes PCR da Rede Pública de outubro de 2021 a março de
2022:

Nota-se a redução gradativa da positividade e do quantitativo de testagem ao longo das semanas do ano de 2022.
- Evolução da média de pacientes internados UTI por COVID-19 por macrorregião e para o estado:

As macrorregiões com maior quantitativo numérico na semana epidemiológica 12 estão destacadas em azul,
percebe-se uma redução de seus quantitativos ao longo das semanas apresentadas.

- Internações por SRAG registradas no SIVEP-Gripe

Os dados utilizados são retirados do SIVEP-Gripe e estão susceptíveis a inserções tardias de dados.
- Óbitos por faixa etária por semana epidemiológica

Os dados utilizados são retirados do SIVEP-Gripe e estão susceptíveis a inserções tardias de dados.

- Contextualização da situação vacinal no estado:

Minas Gerais tem uma cobertura de 87,01% de D1, de 82,13% de cobertura de D2 ou DU considerando o público
maior que 5 anos; cobertura de 50,93% de DR considerando o público maior que 18 anos. Em relação a cobertura
vacinal pediátrica, o estado atinge cifras de 63,21% em relação a D1 e de 13,47% de D2, considerando o público
de 5 a 11 anos.

- Apresentação dos cenários epidemiológicos do Estado e por Macrorregião de saúde. Disponível em
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2JiYjQ4ZjEtNDZiNy00ODY5LTgyYWUtMDg1YzRlYTkwNmZhIiwidCI6I
mU1ZDNhZTdjLTliMzgtNDhkZS1hMDg3LWY2NzM0YTI4NzU3NCJ9
- Explanação sobre os novos indicadores de monitoramento da COVID-19:O monitoramento passa a considerar
dois indicadores de incidência (epidemiológicos), sendo eles a variação da incidência (já realizado no Plano Minas
Consciente) e a taxa entre internados x confirmados COVID-19. Tem se, também, dois indicadores da capacidade
de atendimento (assistenciais), os quais são o % de internados em UTI adulto devido COVID-19 e a taxa de
crescimento das solicitações de internações de pacientes com COVID-19.
- Acompanhamento dos surtos por semana de início dos sintomas:
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