DETALHAMENTO DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS – MG

Atualizado em: 04/08/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CASOS NOTIFICADOS

CASOS SUSPEITOS

CASOS CONFIRMADOS

CASOS DESCARTADOS

CASOS RECUPERADOS

ÓBITOS

8631

15

1890

6726

1860

29

PREVALÊNCIA DE CASOS POR IDADE:

0 A 20 ANOS:

21 A 40 ANOS:

41 A 60 ANOS:

MAIS DE 60 ANOS:

NÚMERO DE CASOS:

313

828

554

195

MÉDIA DE IDADE: 37 ANOS

PREVALÊNCIA DE CASOS POR SEXO:

MASCULINO:

FEMININO:

NÚMERO DE CASOS:

916

974

PREVALÊNCIA: SEXO FEMININO

STATUS DE ATENDIMENTO:

ISOLAMENTO
DOMICILIAR

ISOLAMENTO NO CENTRO
MUNICIPAL DE SAÚDE

INTERNAÇÃO CLÍNICA

INTERNAÇÃO EM UTI

NÚMERO DE CASOS:

01

00

00

00

TOTAL ACUMULADO DE PACIENTES QUE PRECISARAM DE INTERNAÇÃO:

122

TESTES RÁPIDOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO:

6.005
Positivos: 1.489

TESTES RÁPIDOS DISPONÍVEIS:

Negativos: 4.516
1.100

COMO SE PREVINIR DA COVID-19?
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:
 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada
quando estiver em algum ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de transporte público
ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.
 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as
mãos não higienizadas. Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.
 Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um
comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
 Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados com frequência.
 Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.
 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas.
 Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, busque orientação pelos canais on-line
disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.
 Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
 Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas.
Fonte: Ministério da Saúde

Acesse o link a seguir e saiba como confeccionar e usar máscara caseira: https://saude.abril.com.br/medicina/como-fazer-mascara-caseira/

