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16/12 - Boletim epidemiológico: 792 pacientes
diagnosticados com a Covid-19 estão em recuperação
Date : 16-12-2020
De acordo com a atualização do Boletim epidemiológico desta quarta-feira (16), o número total
de casos confirmados da Covid-19 chegou a 13.081. Mais 137 pessoas receberam alta do
isolamento, aumentando para 12.077 recuperados. Outros 792 pacientes permanecem em
recuperação (42 internados e 750 em tratamento domiciliar) e 212 faleceram por complicações
da Covid.

Ainda estão sob investigação 5.851 casos suspeitos de infecção pela Covid-19 que aguardam
por classificação final. Desse total, 5.490 esperam pela investigação laboratorial e 361 pelo
resultado do exame RT-PCR – as amostras são encaminhadas para análise no Lacen
Estadual.
Além disso, 13.944 casos tiveram suspeita descartada para Covid-19, sendo que 4.134
pessoas apresentaram resultado negativo por meio de exame RT-PCR e outros 9.810 tiveram
descarte por outros critérios.
Ocupação de Leitos – Atualmente, a rede hospitalar do SUS no município disponibiliza 153
leitos para tratamento de pacientes confirmados ou com suspeita de infecção pela Covid-19,
sendo 70 deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 83 leitos de enfermarias. Hoje, estão
internados 92 pacientes, que além de Vitória da Conquista, são residentes dos seguintes
municípios:
Aracatu;
Barra da Estiva;
Barra do Choça;
Brumado;
Caatiba;
Cândido Sales;
Cordeiros;
Dom Basílio;
Firmino Alves;
Guanambi;
Ibicoara;
Iguaí;
Itapetinga;
Ituaçu;
Iuiu;
Lagoa Real;
Livramento de Nossa Senhora;
Macarani;
Malhada;
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Nova Canaã;
Paramirim;
Planalto;
Rio do Antônio;
Tanhaçu.
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

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

