
 
 

INFORME EPIDEMIOLÓGICO 
 

COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS-
COVID19 

DATA: 07/05/2020 HORÁRIO 16:00 
CASOS SUSPEITOS 

INTERNADOS 
 

EM CASA ÓBITOS 

                                        UTI ENFERMARIA  
543 

 
07 PÚBLICO 03 09 

PRIVADO 04 12 

TOTAL PARCIAL 07 21 

                                      
                                     28 

TOTAL GERAL 578 
Fonte: Boletim diário hospitalar e de unidades de pronto atendimento: públicos e privados, Sistema de Informação de Mortalidade e 

Sistemas de notificação e informação do Ministério da Saúde: REDCAP, E-SUS, SIVEP GRIPE. 

 

CASOS CONFIRMADOS POSITIVOS 
INTERNADOS  

UTI 
 

ENFERMARIA 
EM CASA  

ÓBITOS EM 
RECUPERAÇÃO 

RECUPERADOS 

PÚBLICO 01 01  
145 

 
157 

 

15 PRIVADO 08 04 

TOTAL 
PARCIAL 

09 05 

 

14  
302 

 
 

TOTAL GERAL 

                                          
                                             331 

 
Fonte: Boletim diário hospitalar e de unidades de pronto atendimento: públicos e privados, Sistema de Informação de Mortalidade, 

Sistemas de notificação e informação do Ministério da Saúde: REDCAP, E-SUS, SIVEP GRIPE e Busca Ativa. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade e Sistemas de notificação e notificação do Ministério da Saúde: E-SUS, REDCAP e 

SIVEP GRIPE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Boletim diário hospitalar e de unidades de pronto atendimento: públicos e privados. 

ÓBITOS 
DESCARTADOS 

 
36 

TAXA DE OCUPAÇÃO 
LEITOS EXCLUSIVOS 

COVID19 
 

UTI 41,17% 
 

ENFERMARIA 39,61 % 
 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO 
LEITOS TOTAIS 

GERAL 

 
UTI 12,72% 

 
ENFERMARIA 4,31% 

 



 
CONCEITOS: 

 Casos Suspeitos: Paciente residente de São José dos Campos, que coletou 
exame em uma unidade de saúde (hospitais, unidades de pronto atendimento ou 
laboratórios) e que ainda aguarda o resultado de exame laboratorial. 

-Aguardando Resultado do Exame em casa: Paciente residente de São José dos 
Campos, que coletou exame em uma unidade de saúde (hospitais, unidades de pronto 
atendimento ou laboratórios) e que ainda aguarda o resultado de exame laboratorial, em 
isolamento domiciliar. 

- Internados Aguardando Resultado do Exame: Paciente residente de São José dos 
Campos, que coletou exame em uma unidade de saúde (hospitais, unidades de pronto 
atendimento ou laboratórios), que necessita de internação e que ainda aguarda o 
resultado de exame laboratorial, internado. 

- Óbito Suspeito aguardando por exame: Interrupção definitiva da vida de um residente de 
São José dos Campos e que ainda aguarda resultado de exame para COVID-19. 

 Casos Positivos: Paciente residente de São José dos Campos, que coletou 
exame em uma unidade de saúde (hospitais, unidades de pronto atendimento ou 
laboratórios) e que o vírus foi detectado por exame laboratorial. 

- Em casa: Paciente residente de São José dos Campos, que coletou exame, o vírus foi 
detectado por exame e que está em isolamento domiciliar. Ainda apresenta sintoma da 
doença, está em recuperação. 

- Recuperados: Paciente residente de São José dos Campos, que coletou exame, o vírus 
foi detectado por exame, mas que não possui mais sintomas da doença.  

- Internados: Paciente residente de São José dos Campos, que coletou exame, o vírus foi 
detectado por exame e que está internado em unidades de saúde. Ainda apresenta 
sintoma da doença, está em recuperação.  

-Óbito Confirmado por exame: Interrupção definitiva da vida de um residente de São José 
dos Campos com resultado de exame positivo para COVID19.  

 Taxa de ocupação leitos exclusivos COVID19: Número de leitos ocupados por 
residentes e não residentes de São José dos Campos pelo número de leitos totais 
disponíveis e exclusivos COVID-19. 

 Taxa de ocupação leitos totais GERAL: Número de leitos ocupados por 
residentes e não residentes de São José dos Campos pelo número de leitos totais 
disponíveis na cidade. 

 Óbito Descartado: Interrupção definitiva da vida de um residente de São José dos 
Campos com resultado de exame negativo para COVID-19.  

 

 

 



Critérios do Ministério da Saúde para coleta de exame: 

Coleta de: Profissionais de Saúde, Pacientes com Síndrome Respiratória Grave e 
Internado.  

Os Casos considerados leves são atendidos nas unidades de saúde, mas não é 
obrigatória a coleta de exame. Indicado isolamento domiciliar, conforme critério e 
avaliação médica.  


