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Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV)
Equipe de Sentinela para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus da UNIFAL-MG

Situação em Minas Gerais e Mesorregião do Sul e Sudoeste 
de Minas

Foram notificados em Minas Gerais, até o momento, 21.691 casos 
suspeitos (137,03% de aumento em relação ao nosso segundo boletim; 
413,41% de aumento em relação ao nosso primeiro boletim), e 261 casos
confirmados (138,10% de aumento em relação ao nosso segundo 
boletim; 314,46 de aumento em relação ao nosso primeiro boletim). 
Apenas 1 óbito causado por COVID-19 foi confirmado em todo o Estado 
até o momento.

As Microrregiões de Poços de Caldas e Pouso Alegre acumulam 359 
notificações, sendo 350 casos suspeitos, 3 confirmados (2 no 
município de Poços de Caldas) e 6 descartados. Na Microrregião de 
Alfenas há 208 notificações, sendo 207 casos suspeitos e 1 
descartado. Foram notificados 447 casos na Microrregião de Varginha, 
sendo 434 suspeitos, 1 confirmado (município de Boa Esperança) e 12 
descartados.

Em Minas Gerais, a faixa etária que mais apresenta casos confirmados 
encontra-se entre 30 e 39 anos (32,2% dos casos confirmados), 
seguida de 40 a 49 anos (21,8% dos casos confirmados) e 20 a 29 anos
(14,1% dos casos confirmados. São do sexo feminino 38,7% dos casos 
confirmados e do sexo masculino 61,3%. Assim, infere-se que jovens 
constitui grupo social de maior risco para contrair a doença. O único 

óbito confirmado no Estado, no entanto, é de mulher entre 80 e 89 anos 
(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, 2020).

Situação na UNIFAL-MG

Até o momento, a Equipe do Sentinela recebeu informação sobre 26 
integrantes da comunidade voluntariamente. Nenhum destes casos 
apresenta confirmação laboratorial para infecção pelo novo coronavírus.
Destes 26 casos, apenas 1 ainda permanece apresentando os sintomas 
clínicos, 8 já foram descartados por apresentarem diagnóstico para 
outras doenças, e 17 não apresentam mais sintomas na presente data. 
Entre os informantes, 4 são servidores(as) da UNIFAL-MG e os demais 
(22) são estudantes.

A ocorrência espacial na instituição do único caso que ainda permanece 
apresentando sintomas clínicos está distribuída no 10º período de 
Farmácia. Este caso permanece na cidade de Alfenas. Não apresentam 
mais sintomas os casos que praticaram vólei de quadra e frequentaram 
“Festa da Espuma” e “Festa da Biologia”, relatados no primeiro boletim.

A Equipe de Sentinela reforça à comunidade sobre a importância de 
informar o aparecimento de febre e sintomas respiratórios. A informação 
de cada um poderá salvar vidas em escala exponencial.

Gráfico. Distribuição dos casos confirmados de COVID-19 em Minas Gerais por Data de Notificação. Situação consolidada às 
11h00min de 30 de março de 2020.

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
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