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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO CORONAVÍRUS 

21 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VIEP/E-SUS VE, Dados Hospitalares (10h de 22/02/21) e SIM* 
* Dados em atualização.  

 

Proporção de Ocupação dos leitos do município quanto ao local de residência do paciente 

SUS Total Ocupados 
Nº absoluto      Porcentagem 

Moradores 
Outros 

Municípios 

Ocupação 
(pacientes de 

Eunápolis) 

Ocupação 
(pacientes de outros 

municípios) 

UTI 20 20 100% 08 12 40% 60% 

Clínico 20 00 0% 00 00 0% 0% 

Privado Total Ocupados 
Nº absoluto      Porcentagem 

Moradores 
Outros 

Municípios 

Ocupação 
(pacientes de 

Eunápolis) 

Ocupação 
(pacientes de outros 

municípios) 

UTI 06* 06 100% 03 03 50% 50% 

Clínico 18 05 28% 05 00 100% 0% 
*O Hospital Ames dispõe de 10 leitos de UTI no total, sendo apenas 05 deles destinados para pacientes com COVID. Em situações 

excepcionais, dispõe de outros para assistir pacientes com COVID. 

Fonte: Dados hospitalares fornecidos às 10h do dia 22 de fevereiro de 2021. 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Para averiguação e cálculo dos dados, são utilizadas as seguintes definições: 

Casos Notificados - Todos os casos de Síndrome Gripal (SG), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

hospitalizados e óbitos por SRAG, independente da hospitalização, que atendam à definição de caso ou 

indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial por biologia molecular ou imunológico de infecção 

recente por COVID-19. 

Casos Confirmados - Para COVID-19 dizem respeito ao número de pacientes que apresentaram resultado 

reagente/positivo para o novo coronavírus ou por critério clínico (epidemiológico ou por imagem). 

•CONFIRMADOS5.218

•DESCARTADOS8.739

•AGUARDANDO RESULTADO1.078

•CURADOS4.919

•CASOS ATIVOS215

•ÓBITOS84

•OCUPAÇÃO LEITO UTI100%     100%
SUS                               Privado

•OCUPAÇÃO LEITO CLÍNICO0% 28%
SUS Privado
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Casos Descartados - Pacientes com resultado não reagente ou negativo para o COVID-19.  

Aguardando Resultado - Indica aquelas pessoas que realizaram o exame e aguardam liberação do resultado 

pelos laboratórios. 

Síndrome Gripal não-especificada - Representam os casos de SG ou de SRAG para o qual não houve 

identificação de nenhum outro agente etiológico ou que não foi possível coletar/processar amostra clínica 

para diagnóstico. 

Curados - Pacientes confirmados que já passaram pelo período de quarentena ou que já receberam alta 

médica. 

Casos Ativos -  Casos confirmados, subtraídos os óbitos e os recuperados. 

Novos casos nas últimas 24h - Casos positivos/reagentes liberados pela rede SUS e privada nas últimas 24 

horas. 

Óbitos - Pessoas que faleceram com o diagnóstico confirmado para COVID-19. 

 

 

 

Fonte: Vigilância Epidemiológica de Eunápolis/BA, informações retiradas do e-SUS VE, com dados até as 23h59min, do dia 21 de fevereiro de 2021, 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e dados hospitalares fornecidos pelos censos diários. 

 


