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APRESENTAÇÃO

O Boletim é um informativo de acompanhamento da pandemia do coronavírus na *Região
Intermediária Ilhéus-Itabuna. Semanalmente, serão atualizadas informações referentes aos casos
confirmados, descartados, curados e óbitos.

PANORAMA MACRO
Os casos confirmados no mundo já são
9.057.555 milhões, de acordo a OMS. Desse
total, 4.493.661 milhões de pessoas já estão
recuperadas. No Brasil, os casos são 1.111.348
mil pessoas, com um total de óbitos de 51.407
mil. A Bahia possui 47.086 casos confirmados.
Gráfico 1 - Casos confirmados (Mundo,
Brasil e Bahia), 25/05 A 22/06

Os óbitos tiveram aumento significativo, mas
não chegaram a duplicar. Em 01/05 eram
587 casos confirmados, passando, em um
mês, para 2.611, aumentando em 5 vezes. A
linha azul do gráfico mostra a curva
acentuada do crescimento dos casos
confirmados na região.
Tabela 1: Evolução quinzenal do COVID19 na Região Intermediária IlhéusItabuna (51 municípios), 01/04 a 15/06.
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Gráfico 2: Evolução quinzenal do COVID19 na Região Intermediária IlhéusItabuna (51 municípios), 01/04 a 15/06.
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Dando sequência à publicação dos dados
quinzenais
do
COVID-19,
na
Região
Intermediária
(RI)
Ilhéus-Itabuna
e
nos
municípios de Ilhéus e Itabuna, observa-se na
tabela 1 que, para a RI Ilhéus-Itabuna, os casos
confirmados dobraram na quinzena de 01/06 a
15/06.

FONTE: SESAB (2020).

Do total de 51 municípios da RI IlhéusItabuna, 30 municípios apresentam óbitos,
sendo os mais graves: Itabuna, Ilhéus e
Uruçuca.
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Tabela 2: Número de óbitos nos
municípios da RI Ilhéus-Itabuna até 15/06

Houve três óbitos no período. Na
comparação da 1º quinzena de junho com a
1ª quinzena de maio, os casos confirmados
dobraram (121,12%) enquanto os casos
tratados tiveram aumento de 76,9%.
As curvas azul (casos confirmados) do gráfico
3 mostra um crescimento mais íngreme em
relação à curva vermelha (casos tratados).
Esse comportamento das curvas mostra que
quanto mais distante e mais íngreme a curva
azul em relação à vermelha, maior a
probabilidade de aumento dos riscos e de
aumento dos casos de óbitos. Esse resultado
é mostrado na curva verde (óbitos): nota-se,
nesta última quinzena, uma inclinação um
pouco para cima, o que fez aumentar os
casos de óbitos.
Tabela 3: Evolução quinzenal do COVID-19
em Ilhéus, 01/04 a 15/06

FONTE: Prefeitura de Ilhéus, SESAB (2020).

Gráfico 3: Evolução quinzenal do COVID-19
em Ilhéus, 01/04 a 15/06

FONTE: SESAB (2020).

FONTE: Prefeitura de Ilhéus, SESAB (2020).
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Quanto ao município de Ilhéus, observa-se, na
tabela abaixo e no gráfico correspondente, que na
comparação da 1ª quinzena de junho com a 2ª
quinzena de maio, houve um aumento de 80,45%
nos casos confirmados, enquanto o aumento dos
casos tratados foi de 54,0%.

Itabuna, por sua vez, apresentou um
aumento considerável dos casos tratados
em relação aos casos confirmados na
comparação da 1ª quinzena de junho com a
2ª e a 1ª quinzena de maio, de maneira que o
número de óbitos caiu na comparação dos
mesmos períodos.
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Os casos confirmados, na comparação desta
quinzena com as duas quinzenas anteriores,
tiveram aumentos de 23,4% (em relação à 2ª
quinzena de maio) e 56,75%, em relação à 1ª
quinzena de maio. Ao contrário de Ilhéus, Itabuna,
nesta quinzena (o que é surpreendente!), teve uma
queda nos casos confirmados na comparação dos
períodos (embora em valores absolutos, está muito
acima de Ilhéus), enquanto os casos tratados
tiveram um salto surpreendente, o que levou a
uma pequena queda na curva de óbitos.

Tabela 4: Evolução quinzenal do COVID19 em Itabuna, 08/04 a 15/06

FONTE: Prefeitura de Itabuna, SESAB (2020).

Gráfico 4: Evolução quinzenal do COVID-19 em Itabuna, 01/04 a 15/06

FONTE: Prefeitura de Itabuna, SESAB (2020).

NÚMEROS SESAB
LEITOS

877 leitos disponíveis
taxa de ocupação: 60%

EXAMES
88.757 (LACEN)
FEITOS

SIGLAS

LACEN - Laboratório Central de Saúde Pública
OMS - Organização Mundial da Saúde
SESAB - Secretária de Saúde da Bahia

*Nota: Com a Nova Divisão Regional do Brasil, instituída pelo IBGE, em junho de 2017, as mesorregiões e microrregiões mudaram para, respectivamente, Região
Intermediária e Região Imediata. No caso particular da Bahia, a Mesorregião Sul Baiano será oficialmente designada como Região Intermediária Ilhéus-Itabuna (composta
por 51 municípios). Esta, por sua vez, é composta por 4 regiões imediatas: Ilhéus-Itabuna, Eunápolis-Porto Seguro, Camacan e Teixeira de Freitas.
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