
 

 
 
 

SITUAÇÃO COVID

Em Ribeira do Pombal fo

total 2.572 casos positivos de COVID

ativos e 44 evoluíram para óbito, conforme demonstra planilha abaixo:
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Fonte: VIEP Ribeira do Pombal 
 

Se comparado o período 

considerável no número de casos confirmados no

 

Fonte: VIEP Ribeira do Pombal, abril 

 

 

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS DE COVID 
JANEIRO A ABRIL, 2021

Ribeira do Pombal- BA,  04 de maio 

SITUAÇÃO COVID-19 EM RIBEIRA POMBAL 
 

Ribeira do Pombal foram registrados até o dia 30 de abril de 2021, o número 

casos positivos de COVID-19, destes 2.430 encontram

evoluíram para óbito, conforme demonstra planilha abaixo: 

RIBEIRA DO POMBAL 

CASOS CONFIRMADOS 2.572 

CASOS RECUPERADOS 2.430 

98 

AGUARDANDO RESULTADO 37 

44 

Fonte: VIEP Ribeira do Pombal , abril 2021 

o período de janeiro e abril, observou-se um aumento 

considerável no número de casos confirmados no período. 

do Pombal, abril  2021 
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de 2021, o número 

encontram-se curados, 98 

 

se um aumento 

 



 
   Os dados apresentados a seguir nos permitem afirmar que 

casos positivos, vem gerando conseqüente sobrecarga do Sistema Municipal de Saúde. Registra

se um aumento entre os meses de janeiro e

Referência para atendimentos de caso

no número de internamentos, no mesmo período. Demonstrando que o vírus tem se manifestado 

na forma grave.  

  
MÊS  ATENDIMENTOS
Janeiro 920 
Fevereiro 957 
Março 1.574 
Abril 1.673 
Fonte: UPA, abril 2021 

 

No que se refere ao número de óbitos, 

o dia 30 de abril de 2021 e apresenta taxa

da taxa da Bahia que é de 2,05

                 Fonte: VIEP Ribeira do Pombal, abril 

 

Os dados epidemiológicos

casos no período, houve um crescimento no número

óbitos. Tais dados, nos permite

para evitar a disseminação do vírus no município.

 

NÚMERO DE ÓBITOS JANEIRO A ABRIL, 2021

Os dados apresentados a seguir nos permitem afirmar que o aumento no número de 

casos positivos, vem gerando conseqüente sobrecarga do Sistema Municipal de Saúde. Registra

entre os meses de janeiro e abril, no número de atendimentos na Unidade de 

Referência para atendimentos de casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19, 

no número de internamentos, no mesmo período. Demonstrando que o vírus tem se manifestado 

ATENDIMENTOS INTERNAMENTO REGULAÇÕES
37 08 
52 05 
96 06 
58 28 

No que se refere ao número de óbitos, Ribeira do Pombal registrou 

de 2021 e apresenta taxa de letalidade de 1,71%, se mantendo abaix

axa da Bahia que é de 2,05%. 

do Pombal, abril  2021 

Os dados epidemiológicos demonstram que além do aumento no número de 

casos no período, houve um crescimento no número de internamentos e no número de 

nos permite afirmar a necessidade de adoção de medida

do vírus no município. 
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o aumento no número de 

casos positivos, vem gerando conseqüente sobrecarga do Sistema Municipal de Saúde. Registra-

, no número de atendimentos na Unidade de 

19, e um aumento 

no número de internamentos, no mesmo período. Demonstrando que o vírus tem se manifestado 

REGULAÇÕES 

registrou 44 óbitos até 

se mantendo abaixo 

 

demonstram que além do aumento no número de 

de internamentos e no número de 

afirmar a necessidade de adoção de medidas restritivas 
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Por fim, vale destacar que a região de saúde de Ribeira do Pombal  não dispõe 

de leitos de UTI  COVID-

graves. Ocorre que a Bahia

de de ocupação de leitos de UTI de 80

medidas restritivas, para controle e contenção do novo Coronavírus, causador da 

COVID – 19, evitando maiores danos e agravos à saúde pública.

 

 
 

 

Por fim, vale destacar que a região de saúde de Ribeira do Pombal  não dispõe 

-19 no território, sendo necessário a regulação dos pac

graves. Ocorre que a Bahia vem apresentando no referido período uma 

de de ocupação de leitos de UTI de 80%. O que alerta para a necessidade 

restritivas, para controle e contenção do novo Coronavírus, causador da 

19, evitando maiores danos e agravos à saúde pública. 

 

 

Por fim, vale destacar que a região de saúde de Ribeira do Pombal  não dispõe 

, sendo necessário a regulação dos pacientes 

no referido período uma da taxa  média 

ade em manter as 

restritivas, para controle e contenção do novo Coronavírus, causador da 


