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Covid-19: número de pacientes
internados em UTIs de Belo
Horizonte cresce 19%
Boletim do comitê aponta ainda crescimento acelerado
da taxa de novos casos por habitantes
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Aumentos dos casos graves de Covid-19 preocupa médicos

Belo Horizonte registrou aumento de 19% no número de internações em UTIs por

Covid-19, no comparativo entre 30 de junho e 7 de julho. Os números são do

boletim do Comitê Popular de Combate à Covid da capital. Trata-se da maior

taxa de elevação desde março.

O boletim do comitê aponta ainda crescimento acelerado da taxa de novos

casos por moradores: 448 a cada cem mil habitantes, número que se aproxima

dos piores índices de contaminação registrados no auge da doença.

O grupo colaborativo dos CTIs de Belo Horizonte, que reúne médicos da cidade,

informa que BH tem 75 leitos de terapia intensiva para problemas respiratórios

em hospitais públicos e privados ocupados. Desse total, 62 pacientes estão com

Covid, dos quais 36 estão em ventilação mecânica. Na semana passada, eram 48.

Em maio, eram dois ou três internados com a doença em terapia intensiva, de

acordo com o grupo colaborativo.

O secretário-geral do Sindicato dos Médicos, Maurício Góes, que faz parte grupo,

ressalta que o número é menor que os quase 900 internados com Covid-19 em

terapia intensiva em abril e maio do ano passado, em Belo Horizonte. Porém,

alerta que o momento é de preocupação e explica porque as internações

aumentaram.

“Provavelmente, é devido a uma associação de fatores. A própria temperatura

nesta estação do ano, o inverno, favorece a disseminação de doenças

respiratórias; pessoas mais idosas, que quando adquirem as doenças

infecciosas, seja elas gripes, Covid, tendem a complicar mais e vem a necessitar

de leitos de terapia intensiva; e temos observado também que o número de

pessoas que tomaram a dose de reforço, ou seja, a quarta do a mesma terceira

ainda está baixo, não está ainda no ideal. Então, a associação desses fatores

pode contribuir para o aumento de internações por Covid-19 nos leitos de

terapia intensiva”.

Diante do cenário atual, o médico defende a continuidade do uso de máscaras.

“Em ambientes fechados, uma pessoa que está contaminada e não está usando

máscara a chance de ela transmitir o vírus para outras pessoas é muito maior
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máscara, a chance de ela transmitir o vírus para outras pessoas é muito maior.

Portanto, nesse momento, ainda achamos que é necessário o uso de máscaras

em ambientes fechados, para reduzir a transmissão do vírus e também com isso

reduzir as complicações que são em pacientes, principalmente aqueles mais

graves com comorbidades, doenças respiratórias, doenças cardíacas que são

mais susceptíveis a essas infecções”.

Maurício Góes avalia que o surgimento de novas variantes é motivo de

preocupação. “Qualquer nova variante do vírus, seja produzida na China ou em

outro lugar do mundo, é preocupante. Como nós já vimos na experiência anterior

de outras variantes, essas mutações dos vírus não �cam restritas em apenas um

lugar. Portanto, qualquer variante nova que venha disseminar a doença pode nos

preocupar, principalmente em relação à possibilidade de resistência das vacinas

que estão sendo disponíveis no momento”, diz.

Leia Mais

S H O W

Marcelo Jeneci traz especial de forró para Belo
Horizonte neste fim de semana

S E C R E TÁ R I O  D E  S A Ú D E

Coronavac: Fábio Baccheretti defende
vacinação contra Covid-19 a partir de 6 meses

A L E R TA

Fábio Baccheretti confirma falta de soro,
contraste e dipirona venosa em Minas:

https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/marcelo-jeneci-traz-especial-de-forro-para-belo-horizonte-neste-fim-de-semana
https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/coronavac-fabio-baccheretti-defende-vacinacao-contra-covid-19-a-partir-de-6-meses
https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/fabio-baccheretti-confirma-falta-de-soro-contraste-e-dipirona-venosa-em-minas-mercado-mundial


Acompanhe ao canal da Itatiaia no YouTube e con�ra as principais
notícias do dia:

‘Mercado mundial’

PA N D E M I A

Vacinação de 450 mil crianças contra Covid-
19 com Coronavac em Minas depende da
chegada de doses

E M  B H

Idoso que desapareceu no bairro Cidade Nova
nesta quinta é encontrado em supermercado

GOLEIRO DO ATLÉTICO POUPOU TIME DE GOLEADGOLEIRO DO ATLÉTICO POUPOU TIME DE GOLEAD……

Onivino | Patrocinado

Corra antes que acabe! 

https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/fabio-baccheretti-confirma-falta-de-soro-contraste-e-dipirona-venosa-em-minas-mercado-mundial
https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/vacinacao-de-450-mil-criancas-contra-covid-19-com-coronavac-em-minas-depende-da-chegada-de-doses
https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/idoso-que-desapareceu-no-bairro-cidade-nova-nesta-quinta-e-encontrado-em-supermercado
https://www.youtube.com/watch?list=PLNg3SPAllvX4S1TO4Kagw4KzgzRGJwDy1&v=uAKYwINUNxE
https://onivino.com.br/produto/mosquita-muerta-cordero-con-piel-de-lobo-cabernet-sauvignon-2021/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=itatiaia-itatiaia_1328837&tblci=GiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSDmi1IokMGD-M60muadAQ#tblciGiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSDmi1IokMGD-M60muadAQ
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-b:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:


Lawyers Favorite | Patrocinado

Mighty Scoops | Patrocinado

Marcelo Rossi vive no luxo com sua família

Rosana tem quase 68 anos, tente não sorrir ao vê-la agora

Vida Brilhante | Patrocinado

Mistery Box | Patrocinado

Fotos de atores da Globo antes da fama que são inacreditáveis

Alfândega disponibiliza celulares a preço de custo em Belo Horizonte

Vida Brilhante | Patrocinado

Receitas Modernas | Patrocinado

Cloud Feet | Patrocinado

Fotos de casamento podem ajudar a explicar por que Meghan deixou a realeza

Nutricionista revela como eliminar a gordura abdominal

Tênis ortopédico feminino de R$197 teve a venda liberada hoje

Healthy George | Patrocinado

Depois de perder peso Jorge Garcia parece modelo

A fortuna de Leda Nagle deixou sua família em lágrimas

https://onivino.com.br/produto/mosquita-muerta-cordero-con-piel-de-lobo-cabernet-sauvignon-2021/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=itatiaia-itatiaia_1328837&tblci=GiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSDmi1IokMGD-M60muadAQ#tblciGiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSDmi1IokMGD-M60muadAQ
https://lawyersfavorite.com/trending/as-casas-e-mansoes-mais-luxuosas-do-mundo-das-celebridades-marcelo-rossimhtbbr/?utm_source=taboola&utm_medium=itatiaia-itatiaia&utm_campaign=19177136&utm_term=Marcelo+Rossi+vive+no+luxo+com+sua+fam%C3%ADlia&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F8355b955a6528f3430804edd1679bff4.jpg&ts=2022-07-15+20%3A30%3A42&tbv=e-lxfBbeKqV0ouf2pr4E2MKGToHJqrT11tdQU8eoWzs=&pcl=1&br=1
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-b:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://mightyscoops.com/trending/quanta-diferenca-veja-atores-e-atrizes-queridos-por-todos-nos-e-suas-mudancas-ao-longo-dos-anos-fmr?utm_source=taboola&utm_medium=itatiaia-itatiaia&utm_campaign=19906546&utm_term=Rosana+tem+quase+68+anos%2C+tente+n%C3%A3o+sorrir+ao+v%C3%AA-la+agora&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fcd553a6decbbc0cd88670f8279627350.png&ts=2022-07-15+20%3A30%3A42&tbv=YlzjgmxhhylCtnI_fZhL0_Y_ASf5nSZBUYXhGVgWHy8=&pcl=1&br=1&utm_source=taboola&utm_medium=itatiaia-itatiaia&utm_campaign=19906546&utm_term=Rosana+tem+quase+68+anos%2C+tente+n%C3%A3o+sorrir+ao+v%C3%AA-la+agora&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fcd553a6decbbc0cd88670f8279627350.png&ts=2022-07-15+20%3A30%3A42&tbv=YlzjgmxhhylCtnI_fZhL0_Y_ASf5nSZBUYXhGVgWHy8=&pcl=1&br=1
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-b:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://www.vidabrilhante.com/famosos/a-mais-rara-colecao-de-fotos-dos-astros-da-globo/?utm_source=tb&utm_medium=itatiaia-itatiaia-tb&utm_content=3431106917&utm_campaign=19011415-tb&utm_cpc=Bfxe5bedz7fg70xyHbO4bRUp9XoUqK3mq79852FJpWQ=&tblci=GiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSDG1k4oy4WXiIuJtLSzAQ
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://miting-heprize.icu/40b8611e-9ea1-4f82-a302-3dd67ee6cb02?utm_source=taboola&utm_medium=jetmagazine&utm_campaign=C25-+MYSTERYBOX+-+DESK+28%2F06+7a17sd+%2B%2B&site=itatiaia-itatiaia&site_id=1328837&title=Alf%C3%A2ndega+disponibiliza+celulares+a+pre%C3%A7o+de+custo+em+Belo+Horizonte&platform=Desktop&campaign_id=19632784&campaign_item_id=3438726408&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fffe0f3946c6da0f0c9b9ba5d3de2475e.png&click_id=GiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSC7lFkomqHS3PPO4P5M&tblci=GiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSC7lFkomqHS3PPO4P5M#tblciGiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSC7lFkomqHS3PPO4P5M
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://www.vidabrilhante.com/famosos/albuns-de-fotos-destacam-as-principais-diferencas-entre-os-casamentos-da-familia-real-britanica/?utm_source=tb&utm_medium=itatiaia-itatiaia-tb&utm_content=3442589756&utm_campaign=19885848-tb&utm_cpc=8hgdq6dHY9IZ5ta2PN4haBUp9XoUqK3mq79852FJpWQ=&tblci=GiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSDG1k4o6fK5h8nz_NUQ
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-b:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://vip.receitasmodernas.com/quiz-tab/v1.php?utm_source=Taboola&utm_medium=Discovery&utm_campaign=Quiz+DESKTOP+Fruit&utm_content=Nutricionista+revela+como+eliminar+a+gordura+abdominal&utm_term=itatiaia.com.br_1328837&src=desk|tab|&tblci=GiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSDDzUMoqpX-16Xy98CbAQ#tblciGiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSDDzUMoqpX-16Xy98CbAQ
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-b:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://g9portal.com.br/cloud-feet/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSCdgFcoheD7jt_ah8sj#tblciGiDYEEiDj4lgxqytJ6rYoyEUCbZbkx9bJnBeHCnGIVKRoSCdgFcoheD7jt_ah8sj
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-b:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://healthygeorge.com/weight-loss/celebridades-que-perderam-tanto-peso-garcia-tb/?utm_source=taboola&utm_medium=itatiaia-itatiaia&utm_campaign=14611873&utm_term=Depois+de+perder+peso+Jorge+Garcia+parece+modelo&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Faa497119b9fa005e2d9812a0ce80fbbc.jpg&ts=2022-07-15+20%3A30%3A42&tbv=iapSxw4oB95ES7dwYcZDSSR8k21G8hlMgcHOFcCeQF8=&pcl=1&br=1
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%205:
https://sundaydigest.com/trending/essas-celebridades-tem-tanto-dinheiro-que-e-dificil-de-imaginar-2cg-5?utm_source=taboola&utm_medium=itatiaia-itatiaia&utm_campaign=19414723&utm_term=A+fortuna+de+Leda+Nagle+deixou+sua+fam%C3%ADlia+em+l%C3%A1grimas&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F1c3971638302a9492b47e33a3fe2ec92.png&ts=2022-07-15+20%3A30%3A42&tbv=K5ezp6V-B-e-EDmYDK5TZg_DofKN2NHfNyXjauNtoRo=&pcl=1&br=1&utm_source=taboola&utm_medium=itatiaia-itatiaia&utm_campaign=19414723&utm_term=A+fortuna+de+Leda+Nagle+deixou+sua+fam%C3%ADlia+em+l%C3%A1grimas&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F1c3971638302a9492b47e33a3fe2ec92.png&ts=2022-07-15+20%3A30%3A42&tbv=K5ezp6V-B-e-EDmYDK5TZg_DofKN2NHfNyXjauNtoRo=&pcl=1&br=1


M A I S  L I DA S

C O N F U S ÃO  E M  C O N F I N S

Passageiro é retirado de voo após arremessar sanduíche em
funcionária de uma loja, em Con�ns 

' V O LTA  P O R  C I M A'

Engenheiro, vítima da Backer, volta ao trabalho após 926
dias: 'batalha árdua'

C O N F U S ÃO  N O  AV I ÃO

Passageira chuta comissária, é presa e atrasa voo em
Con�ns 

G U A X U P É

Prefeitura autoriza volta de gato para biblioteca no Sul de
Minas após mobilização de moradores

Sunday Digest | Patrocinado

A fortuna de Leda Nagle deixou sua família em lágrimas

https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/passageiro-e-retirado-de-voo-apos-arremessar-sanduiche-em-funcionaria-de-uma-loja-em-confins
https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/engenheiro-vitima-da-backer-volta-ao-trabalho-apos-926-dias-batalha-ardua
https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/passageira-chuta-comissaria-e-presa-e-atrasa-voo-em-confins
https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/07/15/prefeitura-autoriza-volta-de-gato-para-biblioteca-no-sul-de-minas-apos-mobilizacao-de-moradores
https://sundaydigest.com/trending/essas-celebridades-tem-tanto-dinheiro-que-e-dificil-de-imaginar-2cg-5?utm_source=taboola&utm_medium=itatiaia-itatiaia&utm_campaign=19414723&utm_term=A+fortuna+de+Leda+Nagle+deixou+sua+fam%C3%ADlia+em+l%C3%A1grimas&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F1c3971638302a9492b47e33a3fe2ec92.png&ts=2022-07-15+20%3A30%3A42&tbv=K5ezp6V-B-e-EDmYDK5TZg_DofKN2NHfNyXjauNtoRo=&pcl=1&br=1&utm_source=taboola&utm_medium=itatiaia-itatiaia&utm_campaign=19414723&utm_term=A+fortuna+de+Leda+Nagle+deixou+sua+fam%C3%ADlia+em+l%C3%A1grimas&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F1c3971638302a9492b47e33a3fe2ec92.png&ts=2022-07-15+20%3A30%3A42&tbv=K5ezp6V-B-e-EDmYDK5TZg_DofKN2NHfNyXjauNtoRo=&pcl=1&br=1
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=itatiaia-itatiaia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Feed%20-%20Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%205:


Acesso rápido

Memória Itatiaia

Quem somos

Trabalhe conosco

Rua Itatiaia, 117, Bon�m Belo Horizonte, Minas Gerais Tel: (31) 2105 3588   

    

Todos os direitos reservados    © 2022 Itatiaia.

Política de Privacidade

Notas Legais

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mobradio.itatiaia&hl=pt_BR%E2%89%B7=US
https://apps.apple.com/br/app/itatiaia-am-fm/id318962235
https://oldportal.itatiaia.com.br/memoria-itatiaia
https://www.itatiaia.com.br/quem-somos
https://trabalheconosco.vagas.com.br/radio-itatiaia
https://www.facebook.com/radioitatiaia/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/radioitatiaia
https://twitter.com/radioitatiaia?lang=pt
https://www.instagram.com/itatiaiaoficial/
https://www.youtube.com/channel/UC9T0ZAarQHL4cJGFzORVsFg
https://quarteldesign.com/

