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SECRETARIA DA SAÚDE INFORMA:  

Até às 19h desta sexta-feira (10), São Francisco do Conde confirmou 

334 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19).  

Dos 48 casos ativos, 01 encontra-se internado na Rede Pública 

Municipal e os demais seguem monitorados em isolamento domiciliar.  

O município possui 277 pacientes recuperados da COVID-19 

O índice de Isolamento social em, 09/07/2020, foi de 48,8%. 

A Taxa de ocupação de leito em, 10/07/2020, foi de 11,1%. 

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 todos os continentes. 

 

 Casos Confirmados 

Casos positivos para COVID-19 

 

334 

 Casos Recuperados 

Casos confirmados que não 

apresentam mais sintomas 

 

277 

 

 Casos Ativos 

Casos confirmados ainda em 

acompanhamento 

 

48 

 Internados 

Pacientes que estão internados na 

Rede Pública Municipal 

 

01 

 

 

 Óbitos 

 

  09* 

 
 * Os casos recuperados e os pacientes que foram a óbito estão entre os casos 
confirmados.  

 
 
 

 

Situação na Bahia: 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO NA BAHIA: 

Na Bahia, nas últimas 24 horas, 

foram registrados 2.867 casos 

de Covid-19 (taxa de 

crescimento de + 2,9%), 55 

óbitos (+2,4%) e 2.828 curados 

(+4,1%). Dos 101.186 casos 

confirmados desde o início da 

pandemia, 71.926 já são 

considerados curados, 26.877 

encontram-se ativos e 2.383 

tiveram óbito confirmado. As 

confirmações ocorreram em 

397 municípios do estado, com 

maior proporção em Salvador   

(42,31%). O boletim 

epidemiológico contabiliza 

198.550 casos descartados e 

101.253 em investigação. 

Na Bahia, 10.997 profissionais 

da saúde foram confirmados 

para Covid-19. Na Bahia, dos  

2.368 leitos disponíveis do 

Sistema Único de Saúde (SUS) 

exclusivos para coronavírus, 

1.532  possuem pacientes 

internados, o que representa 

uma taxa de ocupação de 65%. 

No que se refere aos leitos de 

UTI adulto, dos 915 leitos 

exclusivos para o coronavírus, 

725 possuem pacientes 

internados, compreendendo 

uma taxa de ocupação de 79%. 



 
 
 
 

 
 
 

CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO (83) 

 

JABEQUARA (11) 

 

BAIXA FRIA (37) 

 

SÃO BENTO (11) 

 

NOVA SÃO FRANCISCO (25) 

 

ENGENHO DE BAIXO (11) 

 

CAÍPE DE BAIXO (21) 

 

SANTO ESTEVÃO (10) 

 

CAMPINAS (19) 

 

PARAMIRIM (09) 

 

CALMONTE (17) 

 

MONTE RECÔNCAVO (09) 

 

MURIBECA (16) 

 

GURUGÉ (07) 

 

CAÍPE DE CIMA (16) 

 

BABILÔNIA (04) 

 

SOCORRO (13) 

 

ROSEIRA (01) 

 

PITANGUEIRA (13) 

 

FAZENDA MACACO (01) 


