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Apresentação 

 
Este boletim tem como objetivo 

apresentar um panorama geral dos casos 

e óbitos de Covid-19 no estado de Minas 

Gerais, com ênfase na distribuição dos 

casos por Macrorregião de Saúde e 

alguns municípios selecionados. Essa 

visão mais ampla da situação 

epidemiológica no estado fornecerá 

insumos para a orientação, prevenção e 

controle das ações de vigilância. 
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1. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA E DE 

ÓBITOS NAS MACRORREGIÕES DE SAÚDE 

 

O boletim que ora se apresenta traz a evolução do número de notificações de Covid-19 até 03 

de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) e alguns indicadores desagregados por Macrorregiões 

de Saúde de Minas Gerais, por alguns municípios selecionados e porte populacional. Também mostra 

a situação dos óbitos por Macrorregião e tamanho de população . 

Destaca-se que as semanas epidemiológicas foram ajustadas conforme cronograma adotado 

pelo Minstério da Saúde. Sendo assim, os dados apresentados neste boletim só podem ser 

comparados com as semanas epidemiológicasde 2021. Com as demais, comparações não devem ser 

feitas em virtude das diferenças de temporalidade. 

 

1.1 – Evolução do número de notificações de Covid-19 

 

O número de casos registrados de Covid-19 em Minas Gerais até a data de referência, com 

informações por município de residência, foi de 1.819.553. Na comparação entre a 25ª e 26ª semana 

epidemiológica de 2021, houve incremento de 2,3% (Tabela 1). 

Em relação aos novos casos da doença, a taxa de variação (em duas semanas) da média móvel 

de 14 dias foi de- 24,6%. Enquanto o número médio de novos casos na data de referência 

(03/07/2021) foi de 5.881, em 19/06/2021 (14 dias antes) havia sido de 7.803 (Figura 1). Portanto, 

em relação aos novos registros, o estado apresenta tendência de queda. 

 

Figura 1. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Total de Minas Gerais 
 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

Até a semana de referência, a Macrorregião Centro havia respondido por 30% dos casos.  A Sul 

veio em segundo lugar, com 14% do total de infectados, seguida por Triângulo do Norte e Sudeste , 

com 9% e 8% do total de casos confirmados, respectivamente. Essas quatro Macrorregiões sozinhas 

acumularam 61% das notificações até 03/07/2021. 
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Pela Tabela 1, verifica-se que em duas das 14 Macrorregiões de Saúde de Minas Gerais houve 

incremento no número de novos casos confirmados de Covid-19 em 14 dias, 6 Macrorregiões 

apresentaram tendência de estabilidade e 8, tendência de queda . A Macorregião Leste registrou a 

maior alta no número de novos casos da doença, seguida pela Norte (Tabela1). 

 

Tabela 1. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e taxa de variação, média móvel de 7 

dias e taxa de variação em 14 dias – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –Macrorregiões de 

Saúde 

 
 

Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
 

 Sob a perspectiva do porte populacional, não verifica-se aumento no número médio de 

novos casos entre as categorias analisadas. A maior queda ocorreu na faixa de Maior que 500.000 

residentes (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição do número acumulado de casos de Covid-19 e taxa de variação - Semanas 

epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  de acordo com a faixa populacional dos municípios 

 

  
  

Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 
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Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 

 
 

 

1.2 – Evolução do número de óbitos por Covid-19 

 

A Tabela 3 mostra o total de óbitos por Macorregião de Saúde e alguns indicadores. Os dados 

revelam que, das 14 Macrorregiões, oito registraram decréscimo no número médio de mortes em 14 

dias, destacando-se Oeste, Centro Sul e Vale do Aço, nessa ordem. 

Em relação à evolução do número de óbitos acumulados, a Macrorregião Centro registrou 

14.567 mortes até a data de referência, representando 31,3% do total estadual. Nos últimos sete dias 

houve incremento 2,3% em seu quantitativo de mortes (0,2 pontos percentuais inferiores à média do 

estado). 

O número de óbitos por 100 mil habitantes dessa Macrorregião foi de (2,2). A Macrorregião 

Sul registrou o segundo maior número de mortes até a 26ª semana epidemiológica: 6.116 (13,1%). O 

número de óbitos por 100 mil habitantes foi de 2,2. Nos últimos sete dias houve incremento de 3,8% 

no total de mortes (1,3 pontos percentuais superiores à média estadual). 

 

Tabela 3. Distribuição do número acumulado de óbitos de Covid-19 e taxa de variação– 

Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –Macrorregiões de Saúde 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 329 óbitos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de mortes confirmadas por Covid-19 em Minas Gerais de 46.885. 

 

Sob a perspectiva do tamanho populacional, houve variação positiva no número médio de 

novos óbitos em 14 dias somente na categoria de até 5.000 habitantes. Minas Gerais apresentou 

decremento médio de -21,6% no número de novos óbitos em 14 dias e registrou 46.556 mortes até a 

26ª semana epidemiológica de 2021. Verifica-se que a faixa populacional entre 50.001 até 100.000 

habitantes foi a que teve maior queda na média móvel de novas mortes em duas semanas, seguida pelo 

grupo de municípios entre 100.001 até 500.000 habitantes (Tabela 4). 
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Tabela 4. Distribuição do número acumulado de óbitos por Covid-19 e taxa de variação - 

Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  de acordo com a faixa populacional dos municípios 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 329 óbitos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de mortes confirmadas por Covid-19 em Minas Gerais de 46.885. 
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2. EVOLUÇÃO DO NÚMERO ACUMULADO DE NOTIFICAÇÕESPOR COVID-19 E MÉDIA 

MÓVEL DE NOVOS CASOS– 24ª, 25ª e 26ª SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS– PRINCIPAIS 

MUNICÍPIOS DAS MACROREGIÕES DE SAÚDE 

 

2.1 – Macrorregião Sul 

 

A Macrorregião de Saúde Sul registrou decremento no número de novos casos de Covid-19 em 

14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 03 de julho 

de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 1.205. Como duas semanas antes o 

quantitativo havia sido de 1.661, houve variação de -27,4% (Figura 2). Portanto, a Macrorregião 

mostra tendência de queda no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas 

consideradas, o estoque de casos passou de 240.660 para 250.864 e 259.300 - variação de 4,2% e 

3,4%, nessa ordem - incrementos à média estadual. 

 

Figura 2. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Sul 

 
  

Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

Os Municípios de Pouso Alegre (8%), Varginha (6%) e Poços de Caldas (5%) registraram o 

maior volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Jacutinga, São Gonçalo do Sapucaí e Ouro Fino 

os menores acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Extrema, Boa Esperança e Cambuí tiveram os maiores 

incrementos no número de de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que 

Camanducaia, Monte Sião e São Lourenço as maiores quedas (Tabela 5). 

Em Pouso Alegre, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 19.668 para 20.300 

(aumento de 3,2%). Nos últimos sete dias foi para 20.933 (acréscimo de 3,1%). A média móvel de 

novos registros variou -15,1% em 14 dias (Em baixa). 

Em Varginha, o incremento do número de registros da doença foi de 5,6% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 5,5% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -10,5% em 14 dias 

(Estável). 



8 

Data da atualização: 24/04/2021  

 

Nº: 23  Data da atualização: 08/07/2021 

Passos, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 2,8% no número acumulado 

de registros nos últimos sete dias (de 9.163 para 9.418). O número médio de novos casos em 14 dias 

variou em -48,7% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Extrema (215,0) e 

Camanducaia (141,0) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Ouro 

Fino (72,7) e Lavras (73,7) os menores. 

 

Tabela 5. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Sul  

  
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.2 – Macrorregião Centro Sul 

 

A Macrorregião de Saúde Centro Sul registrou decremento no número de novos casos de 

Covid-19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no 

dia 03 de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 192. Como duas semanas 

antes o quantitativo havia sido de 307, houve decréscimo de 37,46% (Figura 3). Portanto, a 

Macrorregião mostra tendência de queda no número de novos casos. No acumulado das semanas 

epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 58.510 para 60.616 e 61.957 - variação 

de 3,6% e 2,2%, nessa ordem - incrementos inferiores à média estadual. 

 

Figura 3. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Centro Sul 

 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Conselheiro Lafaiete (22%), Barbacena (13%) e São João del Rei (13%) 

registraram o maior volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Piedade do Rio Grande, Alto Rio 

Doce e Cristiano Otoni os menores acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Cipotânea, Entre Rios de Minas e Alfredo Vasconcelos 

tiveram os maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao 

passo que Tiradentes, Santa Cruz de Minas e Madre de Deus de Minas as maiores quedas (Tabela 6). 

Em Conselheiro Lafaiete, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 13.174 para 

13.568 (aumento de 3,0%). Nos últimos sete dias foi para 13.775 (acréscimo de 1,5%). A média móvel 

de novos registros variou -49,3% em 14 dias (Em baixa). 

Em Barbacena, o crescimento do número de registros da doença foi de 3,4% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 2,4% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -39,0% em 14 dias (Em 

baixa). 

Em São João del Rei, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da 

Macrorregião, o crescimento do número de registros da doença foi de 4,7% entre a 24ª e 25ª semana 

e de 3,1% entre a 25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou -18,3% em 14 dias 
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(Em baixa). 

Congonhas, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 1,9% no número 

acumulado de registros nos últimos sete dias (de 7.552 para 7.693). O número médio de novos casos 

em 14 dias variou em -21,2% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Congonhas (139,1) e 

Ouro Branco (108,1) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto 

Piranga (30,6) e Alto Rio Doce (40,6) os menores. 

 

 

Tabela 6. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Centro Sul 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.3 – Macrorregião Centro 

 

A Macrorregião de Saúde Centro registrou decremento no número de novos casos de Covid-

19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 03 

de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 1.439. Como duas semanas antes 

o quantitativo havia sido de 2.106, houve decréscimo de -31,6% (Figura 4). Portanto, a Macrorregião 

mostra tendência de queda no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas 

consideradas, o estoque de casos passou de 516.531 para 528.606 e 538.681 - variação de 2,3% e 

1,9%, nessa ordem - incrementos inferiores à média estadual. 

 
 
Figura 4. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Centro 

  

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Belo Horizonte (44%), Contagem (7%) e Betim (6%) registraram o maior 

volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Igarapé, Santa Bárbara e Guanhães os menores 

acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Barão de Cocais, Mariana e Guanhães tiveram os maiores 

incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que Igarapé, 

Pedro Leopoldo e Belo Horizonte as maiores quedas (Tabela 7). 

Em Belo Horizonte, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 227.764 para 

234.329 (aumento de 2,9%). Nos últimos sete dias foi para 237.477 (acréscimo de 1,3%).  A média 

móvel de novos registros variou -56,7% em 14 dias (Em baixa). 

Em Contagem, o crescimento do número de registros da doença foi de 2,1% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 2,7% entre a 25ª e 26ª.  A média móvel de novos registros variou -5,7% em 14 dias 

(Estável). 

Em Betim, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 1,8% entre a 24ª e 25ª semana e de 1,4% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou -26,2% em 14 dias (Em baixa). 
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Sete Lagoas, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 1,5% no número 

acumulado de registros nos últimos sete dias (de 20.989 para 21.304). O número médio de novos 

casos em 14 dias alterou-se em -41,4% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Itabirito (232,6) e 

Nova Lima (176,6) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Santa 

Luzia (37,2) e Sabará (39,2) os menores. 

 

 

Tabela 7. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Centro 

 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.4 – Macrorregião Jequitinhonha 

 

A Macrorregião de Saúde Jequitinhonha registrou decremento no número de novos casos de 

Covid-19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no 

dia 03 de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 92. Como duas semanas 

antes o quantitativo havia sido de 107, houve variação de -14,0% (Figura 5). Portanto, a Macrorregião 

mostra tendência de estabilidade no número de novos casos. No acumulado das semanas 

epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 19.489 para 20.246 e 20.891 - variação 

de 3,9% e 3,2%, nessa ordem - incrementos superiores à média estadual. 

 

 

Figura 5. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Jequitinhonha  

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Diamantina (19%), Conceição do Mato Dentro (14%) e Capelinha (11%) 

registraram o maior volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Francisco Badaró, Berilo e Leme 

do Prado os menores acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Chapada do Norte, Coronel Murta e Gouveia tiveram os 

maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que 

Berilo, Senador Modestino Gonçalves e Carbonita as maiores quedas (Tabela 8). 

Em Diamantina, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 3.679 para 3.809 

(aumento de 3,5%). Nos últimos sete dias foi para 3.957 (acréscimo de 3,9%). A média móvel de 

novos registros variou -12,4% em 14 dias (Estável). 

Em Conceição do Mato Dentro, o crescimento do número de registros da doença foi de 1,0% 

entre a 24ª e 25ª semana e de 0,7% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -

48,7% em 14 dias (Em baixa). 

Em Capelinha, terceiro município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 6,1% entre a 24ª e 25ª semana e de 3,0% entre 

a 25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou -44,4% em 14 dias (Em baixa). 
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Araçuaí, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 3,2% no número acumulado 

de registros nos últimos sete dias (de 1.685 para 1.739). O número médio de novos casos em 14 dias 

alterou-se em -19,4% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 municípios com maior número acumulado de registros, Conceição do Mato 

Dentro (161,8) e Diamantina (82,7) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, 

enquanto Francisco Badaró (12,1) e Berilo (12,9) os menores. 

 
 
Tabela 8. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Jequitinhonha 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.5 – Macrorregião Oeste 

 

A Macrorregião de Saúde Oeste registrou decremento no número de novos casos de Covid-19 

em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 03 de 

julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 440. Como duas semanas antes o 

quantitativo havia sido de 645, houve variação de -31,78% (Figura 6). Portanto, a Macrorregião 

mostra tendência de queda no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas 

consideradas, o estoque de casos passou de 105.667 para 109.439 e 112.517 - variação de 3,6% e 

2,8%, nessa ordem - incrementos superiores à média estadual. 

 

 

Figura 6. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Oeste 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Divinópolis (14%), Itaúna (10%) e Formiga (8%) registraram o maior 

volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Passa Tempo, Carmo do Cajuru e Martinho Campos os 

menores acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Arcos, Carmópolis de Minas e Bambuí tiveram os maiores 

incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que Martinho 

Campos, Campo Belo e Passa Tempo as maiores quedas (Tabela 9). 

Em Divinópolis, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 14.602 para 15.269 

(aumento de 4,6%). Nos últimos sete dias foi para 15.821 (acréscimo de 3,6%). A média móvel de 

novos registros variou -2,1% em 14 dias (Estável). 

Em Itaúna, o crescimento do número de registros da doença foi de 1,6% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 1,5% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -53,3% em 14 dias (Em 

baixa). 

Em Formiga, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 1,7% entre a 24ª e 25ª semana e de 2,1% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou 26,5% em 14 dias (Em alta). 

Lagoa da Prata, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 3,9% no número 
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acumulado de registros nos últimos sete dias (de 6.602 para 6.857). O número médio de novos casos 

em 14 dias alterou-se em -49,1% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 municípios com maior número acumulado de registros, Itaguara (145,3) e 

Cláudio (132,5) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Carmo do 

Cajuru (46,8) e Nova Serrana (54,3) os menores. 

 

 

Tabela 9. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Oeste 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.6 – Macrorregião Leste 

 

A Macrorregião de Saúde Leste registrou incremento no número de novos casos de Covid-19 

em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 03 de 

julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 150. Como duas semanas antes o 

quantitativo havia sido de 136, houve acréscimo de 10,3% (Figura 7). Portanto, a Macrorregião mostra 

tendência de estabilidade no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas 

consideradas, o estoque de casos passou de 55.863 para 57.087 e 58.139 - variação de 2,2% e 1,8%, 

nessa ordem - incrementos inferiores à média estadual. 

 
 
Figura 7. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Leste 

 
 

Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Governador Valadares (48%), Mantena (5%) e Aimorés (3%) registraram o 

maior volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Sardoá, Cuparaque e Alvarenga os menores 

acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Tarumirim, Itanhomi e Santa Rita do Itueto tiveram os 

maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que 

Sardoá, Galiléia e Cuparaque as maiores quedas (Tabela 10). 

Em Governador Valadares, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 27.050 

para 27.462 (aumento de 1,5%). Nos últimos sete dias foi para 27.832 (acréscimo de 1,3%). A média 

móvel de novos registros variou 22,9% em 14 dias (Em alta). 

Em Mantena, o crescimento do número de registros da doença foi de 1,4% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 1,6% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou 35,1% em 14 dias (Em 

alta). 

Em Aimorés, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 1,0% entre a 24ª e 25ª semana e de 1,6% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou -29,5% em 14 dias (Em baixa). 
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Conselheiro Pena, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 6,6% no número 

acumulado de registros nos últimos sete dias (de 1.840 para 1.962). O número médio de novos casos 

em 14 dias alterou-se em 14,0% (Estável). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Itueta (173,5) e Santa 

Rita do Itueto (158,3) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto 

Tarumirim (37,1) e Água Boa (39,8) os menores. 

 

 

Tabela 10. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Leste 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.7– Macrorregião Sudeste 

 

A Macrorregião de Saúde Sudeste registrou decremento no número de novos casos de Covid-

19 em 14 dias.A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 03 

de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 403.Como duas semanas antes o 

quantitativo havia sido de 529, houve decréscimo de -23,82% (Figura 28). Portanto, a Macrorregião 

mostra tendência de queda no número de novos casos.No acumulado das semanas epidemiológicas 

consideradas, o estoque de casos passou de 131981 para 136159 e 138977 - Variação de 3,2% e 2,1%, 

nessa ordem - incrementos inferiores à média estadual. 

 

 

Figura 8. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Sudeste 

  
 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Juiz de Fora (27%), Ubá (10%) e Muriaé (8%) registraram o maior volume 

de casos até a 26ª semana, ao passo que São Geraldo, Rio Pomba e Fervedouro os menores 

acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Mar de Espanha, Juiz de Fora e Ervália tiveram os maiores 

incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que Miraí, São 

Geraldo e Matias Barbosa as maiores quedas (Tabela 11). 

Em Juiz de Fora, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 35.156 para 36.906 

(aumento de 5,0%). Nos últimos sete dias foi para 37.802 (acréscimo de 2,4%). A média móvel de 

novos registros variou 161,2% em 14 dias (Em alta). 

Em Ubá, o crescimento do número de registros da doença foi de 2,2% entre a 24ª e 25ª semana 

e de 1,9% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -30,1% em 14 dias (Em baixa). 

Em Muriaé, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 2,0% entre a 24ª e 25ª semana e de 1,6% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou -25,3% em 14 dias (Em baixa). 
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Cataguases, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 1,1% no número 

acumulado de registros nos últimos sete dias (de 7.221 para 7.301). O número médio de novos casos 

em 14 dias alterou-se em -45,6% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Pirapetinga (212,6) e 

Piraúba (139,0) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Rio Pomba 

(61,0) e Juiz de Fora (65,9) os menores. 

 

 
Tabela 11. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Sudeste 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.8 – Macrorregião Norte 

 

A Macrorregião de Saúde Norte registrou incremento no número de novos casos de Covid-19 

em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 03 de 

julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 432. Como duas semanas antes o 

quantitativo havia sido de 419, houve acréscimo de 3,2% (Figura 9). Portanto, a Macrorregião mostra 

tendência de estabilidade no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas 

consideradas, o estoque de casos passou de 95.837 para 98.638 e 101.664 - variação de 2,9% e 3,1%, 

nessa ordem - incrementos igual e superior à média estadual. 

 

 

Figura 9. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Norte  

  
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Montes Claros (38%), Pirapora (5%) e Janaúba (5%) registraram o maior 

volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Grão Mogol, Mirabela e Varzelândia os menores 

acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Grão Mogol, São João do Paraíso e Espinosa tiveram os 

maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que 

Francisco Sá, Manga e Varzelândia as maiores quedas (Tabela 12). 

Em Montes Claros, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 36.777 para 

37.685 (aumento de 2,5%). Nos últimos sete dias foi para 38.301 (acréscimo de 1,6%). A média móvel 

de novos registros variou -9,4% em 14 dias (Estável). 

Em Pirapora, o crescimento do número de registros da doença foi de 4,1% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 3,2% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -35,4% em 14 dias (Em 

baixa). 

Em Janaúba, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 2,6% entre a 24ª e 25ª semana e de 2,5% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou -21,2% em 14 dias (Em baixa). 
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Várzea da Palma, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 2,2% no número 

acumulado de registros nos últimos sete dias (de 3.563 para 3.642). O número médio de novos casos 

em 14 dias alterou-se em -37,8% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Pirapora (98,5) e 

Montes Claros (92,6) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto São 

Francisco (22,9) e Brasília de Minas (35,3) os menores. 

 

 

Tabela 12. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Norte 

 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.9 – Macrorregião Noroeste 

 

A Macrorregião de Saúde Noroeste registrou decremento no número de novos casos de Covid-

19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 03 

de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 234. Como duas semanas antes o 

quantitativo havia sido de 238, houve variação de -1,5% (Figura 10). Portanto, a Macrorregião mostra 

tendência de estabilidade no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas 

consideradas, o estoque de casos passou de 63.988 para 65.477 e 67.117 - variação de 2,3% e 2,5%, 

nessa ordem - incrementos inferior e superior à média estadual. 

 
 
Figura 10. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Noroeste 

 
 

Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Patos de Minas (22%), Unaí (17%) e Paracatu (15%) registraram o maior 

volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Tiros, Lagamar e São Gonçalo do Abaeté os menores 

acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Paracatu e Lagoa Formosa tiveram os maiores incrementos 

no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que Lagamar, Lagoa Grande e 

Chapada Gaúcha as maiores quedas (Tabela 13). 

Em Patos de Minas, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 14.707 para 

14.904 (aumento de 1,3%). Nos últimos sete dias foi para 15.091 (acréscimo de 1,3%). A média móvel 

de novos registros variou -11,0% em 14 dias (Estável). 

Em Unaí, o crescimento do número de registros da doença foi de 1,8% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 1,6% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -9,3% em 14 dias 

(Estável). 

Em Paracatu, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 2,1% entre a 24ª e 25ª semana e de 7,6% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou 70,7% em 14 dias (Em alta). 
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João Pinheiro, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 1,6% no número 

acumulado de registros nos últimos sete dias (de 4.305 para 4.376). O número médio de novos casos 

em 14 dias alterou-se em -24,5% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Vazante (133,9) e 

Unaí (131,4) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Arinos (40,3) e 

São Gonçalo do Abaeté (45,6) os menores. 

 

 

Tabela 13. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Noroeste 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.10 – Macrorregião Leste do Sul 

 

A Macrorregião de Saúde Leste do Sul registrou decremento no número de novos casos de 

Covid-19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no 

dia 03 de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 229. Como duas semanas 

antes o quantitativo havia sido de 251, houve variação de 9,0% (Figura 11). Portanto, a Macrorregião 

mostra tendência de estabilidade no número de novos casos. No acumulado das semanas 

epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 53.452 para 55.632 e 57.232 - variação 

de 4,1% e 2,9%, nessa ordem - incrementos superiores à média estadual. 

 

 

Figura 11. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Leste do Sul 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Viçosa (14%), Manhuaçu (12%) e Ponte Nova (11%) registraram o maior 

volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Sericita, Chalé e Alvinópolis os menores acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Manhumirim, Rio Casca e Ponte Nova tiveram os maiores 

incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que Teixeiras, 

Simonésia e Ipanema as maiores quedas (Tabela 14). 

Em Viçosa, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 7.453 para 7.774 

(aumento de 4,3%). Nos últimos sete dias foi para 8.006 (acréscimo de 3,0%). A média móvel de novos 

registros variou -28% em 14 dias (Em baixa). 

Em Manhuaçu, o crescimento do número de registros da doença foi de 6,4% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 3,1% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou 28,6% em 14 dias (Em 

alta). 

Em Ponte Nova, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 1,8% entre a 24ª e 25ª semana e de 1,2% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou 34,5% em 14 dias (Em alta). 

Ipanema, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 1,1% no número acumulado 
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de registros nos últimos sete dias (de 2.629 para 2.659). O número médio de novos casos em 14 dias 

alterou-se em -54,5% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Durandé (152,5) e 

Ipanema (133,0) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Alvinópolis 

(44,6) e Simonésia (58,3) os menores. 

 

 

Tabela 14. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Leste do Sul 

  
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.11 – Macrorregião Nordeste 

 

A Macrorregião de Saúde Nordeste registrou decremento no número de novos casos de Covid-

19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 03 

de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 181. Como duas semanas antes o 

quantitativo havia sido de 264, houve variação de 31,4% (Figura 12). Portanto, a Macrorregião mostra 

tendência de queda no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas 

consideradas, o estoque de casos passou de 54.468 para 55.643 e 56.908 - variação de 2,2% e 2,3%, 

nessa ordem - incrementos inferior e igual à média estadual. 

 
 
Figura 12. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Nordeste 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Teófilo Otoni (22%), Nanuque (7%) e Almenara (7%) registraram o maior 

volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Frei Gaspar, Novo Oriente de Minas e Santa Maria do 

Salto os menores acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Santo Antônio do Jacinto, Machacalis e Águas Formosas 

tiveram os maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao 

passo que Padre Paraíso, Carlos Chagas e Caraí as maiores quedas (Tabela 14). 

Em Teófilo Otoni, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 12.342 para 12.524 

(aumento de 1,5%). Nos últimos sete dias foi para 12.688 (acréscimo de 1,3%). A média móvel de 

novos registros variou -31,4% em 14 dias (Em baixa). 

Em Nanuque, o crescimento do número de registros da doença foi de 1,8% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 1,3% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -28,0% em 14 dias (Em 

baixa). 

Em Almenara, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, não 

houve registro de novos casos nas três semanas analisadas. 

Carlos Chagas, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 0,1% no número 
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acumulado de registros nos últimos sete dias (de 2.295 para 2.298). O número médio de novos casos 

em 14 dias alterou-se em -87,5% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Carlos Chagas (123,1) 

e Santa Maria do Salto (116,9) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, 

enquanto Itambacuri (36,3) e Caraí (41,6) os menores. 

 

 

Tabela 15. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Nordeste 

 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.12 – A Macrorregião Triângulo do Sul 

 

A Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul registrou decremento no número de novos casos de 

Covid-19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no 

dia 03 de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 284. Como duas semanas 

antes o quantitativo havia sido de 410, houve variação de -30,6% (Figura 13). Portanto, a 

Macrorregião mostra tendência de queda no número de novos casos. No acumulado das semanas 

epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 80.651 para 83.105 e 85.096 - variação 

de 3,0% e 2,4%, nessa ordem - incrementos superiores à média estadual.  

 

 

Figura 13. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Triângulo do Sul 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Uberaba (39%), Araxá (15%) e Frutal (9%) registraram o maior volume de 

casos até a 26ª semana, ao passo que Pratinha, União de Minas e Comendador Gomes os menores 

acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Comendador Gomes, Conquista e Sacramento tiveram os 

maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que 

Pratinha, União de Minas e Campos Altos as maiores quedas (Tabela 15). 

Em Uberaba, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 31.788 para 32.792 

(aumento de 3,2%). Nos últimos sete dias foi para 33.539 (acréscimo de 2,3%). A média móvel de 

novos registros variou -36,6% em 14 dias (Em baixa). 

Em Araxá, o crescimento do número de registros da doença foi de 2,4% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 1,5% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -48,8% em 14 dias (Em 

baixa). 

Em Frutal, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 4,4% entre a 24ª e 25ª semana e de 4,4% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou -8,1% em 14 dias (Estável). 
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Iturama, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 2,1% no número acumulado 

de registros nos últimos sete dias (de 4.990 para 5.095). O número médio de novos casos em 14 dias 

alterou-se em -21,1% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Conceição das 

Alagoas (141,9) e Limeira do Oeste (139,9) apresentaram os maiores números de casos por mil 

habitantes, enquanto União de Minas (68,6) e Campos Altos (72,7) os menores. 

 

 

Tabela 16. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Triângulo do Sul 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 26ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.823.819. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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2.13 – Macrorregião Triângulo do Norte 

 

A Macrorregião de Saúde Triângulo do Norte registrou decremento no número de novos casos 

de Covid-19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) 

no dia 03 de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 440. Como duas semanas 

antes o quantitativo havia sido de 569, houve decréscimo de -22,7% (Figura 14). Portanto, a 

Macrorregião mostra tendência de queda no número de novos casos. No acumulado das semanas 

epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 162.956 para 166.467 e 169.545 - 

variação de 2,2% e 1,8%, nessa ordem - incrementos inferiores à média estadual. 

 

 
Figura 14. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Triângulo do Norte 

  
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 03/07/2021. 

 

 

Os Municípios de Uberlândia (60%), Araguari (9%) e Ituiutaba (8%) registraram o maior 

volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Cascalho Rico, Cachoeira Dourada e Gurinhatã os 

menores acumulados. 

Entre os Municípios selecionados, Ipiaçu, Cascalho Rico e Cachoeira Dourada tiveram os 

maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que 

Monte Alegre de Minas, Patrocínio e Santa Vitória as maiores quedas (Tabela 17). 

Em Uberlândia, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 99.263 para 101.048 

(aumento de 1,8%). Nos últimos sete dias foi para 102.541 (acréscimo de 1,5%).  A média móvel de 

novos registros variou -13,2% em 14 dias (Estável). 

Em Araguari, o crescimento do número de registros da doença foi de 1,9% entre a 24ª e 25ª 

semana e de 2,6% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou -15,2% em 14 dias (Em 

baixa). 

Em Ituiutaba, terceiro município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 3,2% entre a 24ª e 25ª semana e de 2,1% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou -41,9% em 14 dias (Em baixa). 
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Patrocínio, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 1,2% no número 

acumulado de registros nos últimos sete dias (de 8.435 para 8.539). O número médio de novos casos 

em 14 dias alterou-se em -56,5% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Araporã (275,0) e 

Uberlândia (146,7) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto 

Gurinhatã (52,7) e Cachoeira Dourada (57,6) os menores. 

 

 

Tabela 17. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Triângulo do Norte 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 19/06/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 24ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.733.181. 

NA = não se aplica ou sem informação. 

 

  



33 

Data da atualização: 24/04/2021  

 

Nº: 23  Data da atualização: 08/07/2021 

2.14 – Macrorregião Vale do Aço 

 

A Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul registrou decremento no número de novos casos de 

Covid-19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no 

dia 03 de julho de 2021 (26ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 161. Como duas semanas 

antes o quantitativo havia sido de 162, houve variação de -0,9% (Figura 15). Portanto, a Macrorregião 

mostra tendência de estabilidade no número de novos casos. No acumulado das semanas 

epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 88.862 para 90.405 e 91.529 - variação 

de 1,7% e 1,2%, nessa ordem - incrementos inferiores à média estadual. 

 

 

Figura 15. Evolução do número diário de novos casos de Covid-19 e média móvel de 7 dias – 

Macrorregião Vale do Aço 

  
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 19/06/2021. 

 

Os municípios de Ipatinga (34%), Coronel Fabriciano (14%) e Timóteo (12%) registraram o 

maior volume de casos até a 26ª semana, ao passo que Mesquita, Jaguaraçu e São Sebastião do Anta os 

menores acumulados. 

Entre os municípios selecionados, Coronel Fabriciano, Santa Rita de Minas e Naque tiveram os 

maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que São 

Domingos das Dores, Jaguaraçu e São João do Oriente as maiores quedas (Tabela 18). 

Em Ipatinga, entre a 24ª e a 25ª semana, o número de casos saltou de 30.164 para 30.553 

(aumento de 1,3%). Nos últimos sete dias foi para 30.819 (acréscimo de 0,9%). A média móvel de 

novos registros variou -0,7% em 14 dias (Estável). 

Em Coronel Fabriciano, o crescimento do número de registros da doença foi de 2,4% entre a 

24ª e 25ª semana e de 1,0% entre a 25ª e 26ª. A média móvel de novos registros variou 206,8% em 14 

dias (Em alta). 

Em Timóteo, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o 

crescimento do número de registros da doença foi de 1,2% entre a 24ª e 25ª semana e de 1,1% entre a 

25ª e a 26ª semana. A média móvel de novos registros variou -20,5% em 14 dias (Em baixa). 

Caratinga, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 2,0% no número 
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acumulado de registros nos últimos sete dias (de 8.959 para 9.135). O número médio de novos casos 

em 14 dias modificou-se em -24,8% (Em baixa). 

Do grupo dos 25 Municípios com maior número acumulado de registros, Santana do Paraíso 

(182,1) e Jaguaraçu (132,4) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto 

Bom Jesus do Galho (46,6) e Antônio Dias (61,6) os menores. 

 

 

Tabela 18. Distribuição de casos acumulados de Covid-19 e média móvel de 7 dias dos 25 

municípios com maior número de notificações – Semanas epidemiológicas 24ª, 25ª e 26ª  –

Macrorregião Vale do Aço 

 
Fonte: SIVEP-Gripe, ESUS, GAL, Laboratórios Privados, Farmácias Privadas, acesso em 19/06/2021. 

Nota: Dados organizados em ordem decrescente da variação percentual de novos casos em 14 dias.  

Até a 24ª semana epidemiológica de 2021 foram confirmados em Minas Gerais 4.266 casos de residentes de fora do Estado,  

perfazendo um total de casos de Covid-19 confirmados em Minas Gerais de 1.733.181. 

NA = não se aplica ou sem informação. 
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