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Situação COVID-19 – 21/05/2020 

BRASIL

310.087 - Casos Confirmados

20.047 - Óbitos

6,5% - Letalidade

Fonte: Ministério da Saúde, dados obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações



Situação COVID-19 – 21/05/2020 

BAHIA

11.941 - Casos Confirmados

376 - Óbitos

3,15 % - Letalidade

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações



Número de casos 
confirmados

de COVID-19 nos 
municípios da Bahia, 

21/05/2020

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados 

obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações
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Coeficiente de Incidência

O coeficiente de incidência é definido pelo número de casos
confirmados do COVID-19, dividido pela população do município

Os municípios com maior coeficiente de incidência multiplicado
por 100 mil habitantes no Estado da Bahia são: Uruçuca (375, 26),
Itabuna (315,16), Ipiaú (283,39) e Ilhéus (257,50).

Todos pertencentes à Microrregião de Ilhéus Itabuna

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações



Coeficiente de 
incidência

de COVID-19 por 
100 mil habitantes 
nos municípios da 
Bahia, 21/05/2020

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados 

obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações
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Óbitos confirmados 
por COVID-19 por 
100 mil habitantes 
nos municípios da 
Bahia, 21/05/2020

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados 

obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações
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Taxa de Ocupação de Leitos - BAHIA

NÃO HÁ INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE A 

DISPONIBILIDADES DE LEITOS PARA CASOS DE COVID-19 

NO  ESTADO DA BAHIA, ASSIM COMO NÃO HÁ PARA A 

MICRORREGIÃO DE ILHÉUS-ITABUNA



Situação COVID-19 – 21/05/2020 

Microrregião – Ilhéus Itabuna

1.604 - Casos Confirmados

56 - Óbitos

3,49 % - Letalidade

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações

13,43 % do 

número total de 

casos do Estado 

da Bahia



Casos 
confirmados e 

óbitos 
por COVID-19 

nos municípios 
da Microrregião 
Ilhéus Itabuna, 

21/05/2020

Fonte: Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia, dados obtidos em 

21/05/2020, sujeitos a atualizações



Número de casos 
confirmados

de COVID-19 nos 
municípios da 

Microrregião Ilhéus 
Itabuna, 21/05/2020

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 

21/05/2020, sujeitos a atualizações
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Coeficiente de incidência
de COVID-19 por 100 mil 

habitantes nos municípios 
da Microrregião Ilhéus 
Itabuna, 21/05/2020

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da 

Bahia, dados obtidos em 21/05/2020, 

sujeitos a atualizações



Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações

*

* No dia 15/maio ocorreu um erro na divulgação do número de casos confirmados no município de Ilhéus, fato que acarretou no aumento do número de casos nesta data.



Óbitos por COVID-19 
nos municípios da 
Microrregião Ilhéus 

Itabuna, 21/05/2020

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 

21/05/2020, sujeitos a atualizações



MUNICÍPIOS COM MAIOR NÚMERO DE CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID-19, em 21/05/2020

MICRORREGIÃO ILHÉUS ITABUNA

Itabuna

672

Ilhéus

418

Ipiaú

130

Uruçuca

77

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações



MUNICÍPIOS COM MAIOR NÚMERO DE CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID-19, em 21/05/2020

MICRORREGIÃO ILHÉUS ITABUNA

Itajuípe

28

Buerarema

34

Camacan

33

Coaraci

29

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações



Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações

*

* No dia 15/maio ocorreu um erro na divulgação do número de casos confirmados no município de Ilhéus, fato que acarretou no aumento do número de casos nesta data.



SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA

Município com o SEGUNDO MAIOR NÚMERO de casos confirmados 
de COVID-19 no Estado da Bahia, só estando atrás de Salvador

Em uma semana, entre o dia 14/05/2020 até 21/05/2020, houve o 
aumento do número de casos confirmados de 421 para 672 (60%)

Em uma semana, entre o dia 14/05/2020 até 21/05/2020, houve o 
aumento do número de óbitos (mortes) de 9 para 11 (22,2%)



A evolução dos casos confirmados em Itabuna 

pode ser separada em quatro fases 

(descontando os dias iniciais):

● Entre o dia 30/03 a 10/04, os casos 

dobravam a cada 3,1 dias, chegando ao 

número de 18 (linha vermelha); 

● Entre 11/04 a 25/04, os casos dobravam 

a cada cada 5,8 dias (linha verde);

● Entre o dia 26/04 a 15/05, os casos 

dobravam a cada 10,7 dias (linha preta).

● Entre o dia 16/05 a 21/05, os casos 

dobravam a cada 53,2 dias (linha lilás).

Evolução dos casos confirmados de Itabuna

Fonte: Dados retirados de Brasil.io (até 21/05)



Fonte: Prefeitura Municipal

de Itabuna (21/05/2020).



SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Município com o TERCEIRO MAIOR NÚMERO de casos confirmados 
de COVID-19 no Estado da Bahia 

Em uma semana, entre o dia 14/05/2020 até 21/05/2020, houve o 
aumento do número de casos confirmados de 333 para 418 (26%)

No mês de maio, entre o dia 01/05/2020 até 21/05/2020, houve 
um aumento do número de óbitos (mortes) de 17 para 20 (17,6%)



Fonte: Prefeitura Municipal

de Ilhéus (21/05/2020).

*Dados diferem do boletim

da Secretaria de Saúde do

Estado Bahia (21/05/2020).



Evolução dos casos confirmados de Ilhéus

A evolução dos casos confirmados em Ilhéus pode ser 

separada em três fases (descontando os dias iniciais). 

● Entre o dia 30/03 a 11/04 - o número de os casos 

dobravam a cada 3,5 dias, chegando a 42 casos (linha 

vermelha); 

● Entre 12/04 a 21/04, os casos dobravam a cada 7,6 

dias (linha verde);

● Entre o dia 23/04 a 14/05, os casos dobravam a cada 

13,7 dias (linha preta);

● Entre o dia 15/05 a 21/05, os casos dobravam a cada 

51,8 dias (linha lilás).

Se assumirmos que os testes, mesmo limitados, reproduzem 

a tendência geral das infecções, estes números indicam que 

os esforços de isolamento e uso de máscaras têm funcionado 

parcialmente. 

Fonte: Dados retirados de Brasil.io (até 21/05)



Fonte: Prefeitura Municipal de Ilhéus, dados 

obtidos em 21/05/2020



Fonte: Portal GeoCovid19 (http://portalcovid19.uefs.br/)

Projeções para os próximos 30 dias - Casos ativos e Leitos de UTI  - Ilhéus e Itabuna

Projeções em modelo matemático SEIHURD para a evolução dos casos e demanda por leitos de UTI nos próximos 30 dias (a partir de 

26/05/2020) para Ilhéus e Itabuna. As projeções são feitas em cenários com e sem supressão de fluxo de pessoas nas cidades e entre as cidades.

http://portalcovid19.uefs.br/


SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ

Município com TERCEIRO MAIOR COEFICIENTE DE 
INCIDÊNCIA (283,39) de COVID-19 

Em uma semana, entre o dia 14/05/2020 até 21/05/2020, 
houve o AUMENTO do número de casos confirmados de 116 
para 130 (12%)
Observa-se, no decorrer das semanas, uma variação de 
dados, acima da média, em relação à divulgação dos casos 
confirmados de COVID-19 deste município. Este fato dificulta 
a melhor interpretação dos dados



SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA

Município com MAIOR COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA (375,26)
de COVID-19 no Estado da Bahia

Em uma semana, entre o dia 14/05/2020 até 21/05/2020,
houve o AUMENTO do número de casos confirmados de 48 
para 77 (60%)



Fonte: Prefeitura Municipal

de Uruçuca.

*Dados diferem do boletim

da Secretaria de Saúde do

Estado Bahia (21/05/2020).



Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 21/05/2020, sujeitos a atualizações



Município com TERCEIRO MAIOR COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA (283,39) 
de COVID-19

Em uma semana, entre o dia 14/05/2020 até 21/05/2020, houve o 
aumento do número de casos confirmados de 116 para 130 (12%)

Observa-se, no decorrer das semanas, uma variação de dados, acima 
da média, em relação à divulgação dos casos confirmados de COVID-
19 deste município. Este fato dificulta a melhor interpretação e 
estimativa de previsão dos dados

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ



Fonte: Prefeitura Municipal

de Ipiaú.

*Dados diferem do boletim

da Secretaria de Saúde do

Estado Bahia (21/05/2020).



Fonte: Portal GeoCovid19 (http://portalcovid19.uefs.br/)

Projeções para os próximos 30 dias - Casos ativos e Leitos de UTI - Ipiaú e Uruçuca

Projeções em modelo matemático SEIHURD para a evolução dos casos e demanda por leitos de UTI nos próximos 30 dias (a partir de 

26/05/2020) para Ipiaú e Uruçuca. As projeções são feitas em cenários com e sem supressão de fluxo de pessoas nas cidades e entre as cidades.

http://portalcovid19.uefs.br/


Mapeamento de risco da disseminação da covid-19 a partir 
das características e distribuição da população

Para o mapeamento do risco à 

disseminação do COVID-19 

foram considerados os 

parâmetros:

• Coeficiente de incidência

• População

• Renda

• Faixa etária

• Número de moradias/km2

O risco foi estimado em nível 

de  I a V, sendo que quanto 

maior for nível, maior será o 

risco da disseminação do 

COVID-19



Mapeamento de risco à  

disseminação do 

COVID-19 nos Bairros e 

Distritos do município de 

Ilhéus

Mapeamento de risco à disseminação do COVID-19 a partir 
das características e distribuição da população



Mapeamento de risco 

à disseminação do 

COVID-19 nos 

Bairros e Distritos do 

município de Itabuna

Mapeamento de risco à disseminação do COVID-19 a partir 
das características e distribuição da população



Mapeamento de risco à 

disseminação do 

COVID-19 nos Bairros e 

Distritos do município de 

Ipiaú

Mapeamento de risco à disseminação do COVID-19 a partir 
das características e distribuição da população



Mapeamento de risco à disseminação do COVID-19 a partir 
das características e distribuição da população

Mapeamento de risco à 

disseminação do 

COVID-19 nos Bairros e 

Distritos do município de 

Uruçuca



Mapeamento de risco à disseminação do COVID-19 a partir 
das características e distribuição da população

Links para acesso ao mapa:

https://qgiscloud.com/rlgomes/Projeto_Risco_Covid_UESC_cloud_2/

ou

Colgeo Informa - Divulgação Científica - Risco Covid-19

•Os dados apresentados pelo mapeamento de risco à disseminação do

COVID-19 possibilitam avaliar o alto risco nas áreas urbanas, com

grandes aglomerados populacionais.

•Estas análises podem ser úteis para o planejamento de ações de

fiscalização e implementação de medidas de prevenção e controle da

disseminação do COVID-19.



Equipe Executora:

Profa. Pollyanna Alves Dias Costa- Presidente do Comitê de Crise COVID–19 da UESC

Profa. Anaiá da Paixão Sevá – DCAA

Profa. Roueda Abou Said – DCAA

Prof. Gesil Sampaio Amarante Segundo - DCET

Prof. Francisco Bruno S. Oliveira - PPGMC – DCET

Prof. Ronaldo Lima Gomes - DCAA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC



Fontes consultadas:

• BRASIL.IO. O Brasil em dados libertos – Especial COVID-19: dados por município. Disponível em: https://brasil.io/home. Acesso em: 

21/05/2020

•MINISTÉRIO DA SAÚDE. COVID19 - Painel Coronavírus. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/ Acesso em: 21/05/2020

•PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. Coletânea dos Boletins Diários Publicados pela Central COVID-19, sob a Coordenação do Gabinete de 

Crise.  

https://www.ilheus.ba.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Boletins_Diarios_da_Central_Covid19_Ilheus_ate_2204?cdLocal=2&arquivo={BDDD5BBE-

C34D-DECB-00C6-0DDE724EBDBA}.pdf. Acesso em: 21/05/2020

• Portal GeoCovid19. Disponível em http://portalcovid19.uefs.br/ Aceso em 21/05/2020.

•PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ. Boletim COVID-19 Ipiaú-BA – atualização 21/05/2020. Disponível em: Instagram: @prefeituradeipiau. 

Acesso em: 21/05/2020

•PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA. Boletim COVID-19 Itabuna-BA – atualização 21/05/2020. Disponível em: Instagram: 

@prefeituradeitabuna. Acesso em: 21/05/2020

•PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA. COVID-19 Boletim Epidemiológico Urucuca-BA – atualização 21/05/2020. Disponível em: Instagram: 

@prefeituradeurucuca. Acesso em: 21/05/2020

•SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Boletim Epidemiológico – COVID-19 – 21/05/2020. Disponível em: 

http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/BOLETIM_ELETRONICO_BAHIAN_58___21052020.pdf. Acesso em: 21/05/2020

http://portalcovid19.uefs.br/

