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SITUAÇÃO NA BAHIA: 

Na Bahia, nas últimas 24 horas, 

foram registrados 3.171 casos 

de Covid-19 (taxa de 

crescimento de +3,9%), 49 

óbitos (+2,4%) e 2.173 curados 

(+4,0%). Dos 85.485 casos 

confirmados desde o início da 

pandemia, 57.160 já são 

considerados curados, 26.275 

encontram-se ativos e 2.050 

tiveram óbito confirmado. 

As confirmações ocorreram em 

391 municípios do estado, com 

maior proporção em Salvador 

(45,28%).  

O boletim contabiliza  178.994 

casos descartados e 87.812 em 

investigação.  

Na Bahia, 9.699 profissionais 

da saúde foram confirmados 

para Covid-19. 

Na Bahia, dos 2.283 leitos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) 

para coronavírus, 1.500 

possuem pacientes internados, 

uma taxa de ocupação de 66%. 

No que se refere aos leitos de 

UTI adulto e pediátrico, dos 913 

leitos para o coronavírus, 732 

possuem pacientes, uma taxa 

de ocupação de 80%. 
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SECRETARIA DA SAÚDE INFORMA: 

Até às 19h de sábado (04), São Francisco do Conde 
casos com suspeita clínica de infecção pe
19). Isolamento social (03/07): 38,07%. 

Destes 146 casos seguem monitorados em isolamento domiciliar, 
foram descartados e outros 264 casos foram confirmados
pacientes receberam alta médica após isolamento.

O município possui 207 pacientes recuperad

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 Notificados 
Casos que apresentam sinais e 
sintomas gripais 

 Casos Descartados 
Casos monitorados com resultado 
laboratorial negativo (PCR ou Teste 
Rápido) 

 Casos Monitorados 
Casos suspeitos que se encontram em 
observação na residência aguardando 
exame ou resultados 

 Casos Confirmados 
Casos positivos para COVID-19 

 Casos Recuperados 
Casos confirmados que não 
apresentam mais sintomas 

 Casos Ativos 
Casos confirmados ainda em 
acompanhamento 
 

 Óbitos 
 
 * Os casos recuperados e os pacientes que foram a óbito 
confirmados.  
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), São Francisco do Conde notificou 844 
casos com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus (COVID-

dos em isolamento domiciliar, 150 
casos foram confirmados. Os demais 

pacientes receberam alta médica após isolamento. 

pacientes recuperados da COVID-19. 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
19) como uma pandemia. Isso 

significa que o vírus está circulando em todos os continentes.  
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CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE:
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O aumento de casos novos 

 
CENTRO (69) 
 
BAIXA FRIA (31) 
 
NOVA SÃO FRANCISCO 
 
CALMONTE (15*) 
 
MURIBECA (14) 
 
CAMPINAS (14) 

 
SOCORRO (13) 

 
CAÍPE DE BAIXO (12)

 
PITANGUEIRA (10) 

 
CAÍPE DE CIMA (09) 

 

CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE:

novos no Calmonte é em decorrencia de uma ação de testagem.
Nenhum caso está ativo. 

 
MONTE RECÔNCAVO (09
 
SANTO ESTEVÃO (09)

NOVA SÃO FRANCISCO (20) 
 
SÃO BENTO (08) 
 
PARAMIRIM (08) 
 
ENGENHO DE BAIXO (08
 
GURUGÉ (07) 

 
JABEQUARA (05) 

) 
 
BABILÔNIA (02) 

 
ROSEIRA (01) 

 
 
 

CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE: 

é em decorrencia de uma ação de testagem. 
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DE BAIXO (08) 


