
 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGIC
Especial Coronavírus

    Situação na Bahia: 

A Bahia registra 515 casos 

confirmados do novo coronavírus 

(Covid-19), o que representa 

5,54% do total de casos 

notificados. Até o momento, 3.404 

casos foram descartados e houve 

18 óbitos, sendo onze do 

município de Salvador e sete nos 

municípios de Lauro de Freitas 

(1), Itapetinga (1), Utinga (1) e 

Adustina (1), Araci (1), Ipiaú (1) e 

Uruçuca (1). Os dois últimos 

óbitos são de mulheres de 72 e 63 

anos, sendo residentes em Ipiaú e 

Uruçuca, respectivamente. 

Ambas eram cardiopatas e 

estavam internadas em hospitais 

públicos. 
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SECRETARIA  DA SAÚDE INFORMA:

Até às 17h desta quarta-feira (08), o município
Francisco do Conde registrou 29 casos com suspeita clínica 
de infecção pelo novo coronavírus (COVID

 Destes, 14 cumpriram o período de
alta médica, 10 casos estão em isolamento domiciliar, 
foram descartados e 01 caso foi confirmado. 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde classificou o Coronavírus (COVID
pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em 
todos os continentes.  

A Prefeitura de São Francisco do Conde, por meio da 
Secretaria da Saúde – SESAU, vem implementa
diversas ações práticas em enfrentamento ao coronavírus
apresentadas em Decreto Municipal e Nota Técnica

http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/pub/prefeit
uras/ba/saofranciscodoconde/2020/proprio/1491.pdf

http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org//pub/prefei
turas/ba/saofranciscodoconde/2020/proprio/1492.pdf

http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org//pub/prefei
turas/ba/saofranciscodoconde/2020/proprio/1494.pdf
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), o município de São 
casos com suspeita clínica 

de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19).  

14 cumpriram o período de quarentena e tiveram 
isolamento domiciliar, quatro 
confirmado.  

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde classificou o Coronavírus (COVID-19) como uma 
pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em 

A Prefeitura de São Francisco do Conde, por meio da 
SESAU, vem implementando 

cas em enfrentamento ao coronavírus, 
e Nota Técnica.  

http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/pub/prefeit
uras/ba/saofranciscodoconde/2020/proprio/1491.pdf 

http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org//pub/prefei
turas/ba/saofranciscodoconde/2020/proprio/1492.pdf 

http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org//pub/prefei
turas/ba/saofranciscodoconde/2020/proprio/1494.pdf 
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