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12/01 - Boletim epidemiológico: 851 pacientes permanecem
em recuperação
Date : 12-01-2021
Vitória da Conquista já registrou, até a tarde desta terça-feira (12), o total de 15.626 casos de
pessoas que se infectaram com a Covid-19, com 14.534 delas já recuperadas. Outros 851
pacientes sintomáticos continuam em processo de recuperação – 60 deles estão em
internamento hospitalar em Vitória da Conquista, outros três estão internados em outros
municípios e 788 em tratamento domiciliar.

Estão sob investigação da Secretaria de Saúde 6.043 pacientes com suspeita de infecção pela
Covid-19, que aguardam por classificação final. Destes, 5.982 esperam pela investigação
laboratorial, e 61 pelo resultado do exame RT-PCR – as amostras são encaminhadas para
análise no Lacen Estadual.
Foram confirmados hoje os óbitos de três pacientes que estavam internados e tiveram
complicações em decorrência da Covid.
239º óbito – Homem de 76 anos, morador do bairro Candeias, portador de Doença
Cardiovascular. Foi internado no dia 1º de dezembro. no Hospital Samur, onde faleceu em 10
de dezembro.
240º óbito – Homem de 75 anos, morador da Fazenda Cachoeira do Rio Pardo (Inhobim), sem
comorbidades relatadas. Foi internado no dia 6 de janeiro. no Hospital Geral de Vitória da
Conquista (HGVC), onde faleceu em 11 de janeiro.
241º óbito – Homem de 78 anos, morador do bairro Urbis V, portador de Hipertensão. Estava
internado desde o dia 7 de dezembro, no Hospital São Vicente, onde veio a óbito em 11 de
janeiro.
Ocupação de Leitos – Atualmente, a rede hospitalar do SUS no município disponibiliza 153
leitos (70 de UTI e 83 enfermarias) para tratamento de pacientes confirmados ou com suspeita
de infecção pela Covid-19. Hoje, estão internados 93 pacientes, que além de Vitória da
Conquista, são residentes dos seguintes municípios da macrorregião:
Barra da Estiva;
Barra do Choça;
Boquira;
Brumado;
Caetanos;
Caetité;
Cândido Sales;
Caraíbas;
Cordeiros;
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Guanambi;
Ibicoara;
Itambé;
Itapetinga;
Itarantim;
Jacaraci;
Jânio Quadros;
Lagoa Real;
Licínio de Almeida;
Livramento de Nossa Senhora;
Macarani;
Malhada;
Paramirim;
Poções;
Rio do Pires;
Tanhaçu;
Tremedal.
Clique aqui para acessar o Boletim epidemiológico completo.
Call Center– A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza um Call Center para tirar dúvidas
da população sobre a Covid-19 e atender pessoas que apresentem sintomas suspeitos.
Telefones fixos:(77) 3429-3468/3429-3469/3429-3470
Celulares:(77) 98834-9988 / 98834-9900 / 98834-9977 / 98834-9911 / 98856-4242 /
98856-4452 / 98856-3722/ 98825-5683/ 98834-8484
Call Center Noturno:(77) 98856-3397/98856-5268
Call Center do Trabalhador de Saúde:(77) 98809-2988 / 98809-2919 / 98809-2965
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