
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.    

Conforme boletim da semana passada, trouxemos os dados referentes a Bahia, Região
Intermediária Ilhéus-Itabuna e para os municípios de Ilhéus e Itabuna de acordo a importância
e, também, como dinâmica comparativa das referidas localidades. Observa-se na tabela 1, de
acordo o período destacado, os novos casos confirmados na Bahia obteve um total de 18.078,
com 354 óbitos. No comparativo com o período anterior (21/07 a 27/07), a Bahia apresentou um
redução de 22,2% no número de casos confirmados e, infelizmente, um aumento de 21,6% em
óbitos. A RI Ilhéus-Itabuna (51 municípios) com 2.189 novos casos e 52 óbitos, representa 12,1%
do total de casos confirmados e 14,1% do total de óbitos do estado. Os municípios de Ilhéus e
Itabuna, por sua vez, tiveram 339 e 774 novos casos confirmados, com um total de 1.113. Os
dois municípios representam 50,8% do total dos casos confirmados no conjunto de 51
municípios que compõem a região. O município de Ilhéus representa 84,6% do total de óbitos.    
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Tabela 1: Evolução do COVID-19, Bahia, RI Ilhéus-Itabuna, Ilhéus e Itabuna, 28/07 a 03/08
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FONTE: Elaboração própria a partir dos dados da SESAB/BA, agosto de 2020.

Na sequencia da  divulgação dos dados do
COVID-19, a Região Intermediária Ilhéus-Itabuna
(51 municípios) apresentou, no período de 28/07
a 03/08, 2.189 novos casos de acordo a tabela 2.
No total, a região já acumula 24.246 casos
confirmados e 513 óbitos. Relacionando os
dados com o período anterior (21-07 a 27/07)
ocorreu um aumento de 26,8% no número de
óbitos. A tabela 2 ainda complementa a redução
do número de casos confirmados, ou seja, 40,3%
menos casos confirmados.



Itabuna, apresentou uma variação menor de
novos casos confirmados, comparando o
período atual (28/07 a 03/08) com o período
anterior (21/07 a 27/07), em relação a Ilhéus.
Enquanto Itabuna teve uma variação de 6
(de 777 para 783) casos, Ilhéus teve 113(de
380 para 493). No total, conforme tabela 4,
Itabuna teve 783 novos casos no período, e
no acumulado 5.863 casos confirmados até
o dia 03/08.

Em relação ao município de Ilhéus, nota-se,
conforme a tabela 3 e o gráfico 2, um aumento
de 113 novos casos confirmados em relação ao
período anterior (de 380 para 493), e assim
como na edição passada, um  aumento no
número de casos tratados (de 353 para 895). A
elevação no número de pessoas tratadas em
Ilhéus é extremamente positiva pois apresenta
um crescimento de 153,5%. Na RI Ilhéus-
Itabuna, a cidade apresentou o maior índice de
casos tratados em relação as outras cidades. 

Tabela 3: Evolução do COVID-19 em Ilhéus,
28/07 a 03/08

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados da SESAB/BA e da Prefeitura
do município de Itabuna, agosto de 2020.
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FONTE: Elaboração própria a partir dos dados da SESAB/BA e da Prefeitura do
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FONTE: Elaboração própria a partir dos dados da SESAB/BA e das Prefeituras dos
município da região Ilhéus-Itabuna, agosto de 2020.

FONTE:  Elaboração própria a partir dos dados da SESAB/BA e das Prefeituras
do município de Ilhéus, agosto de 2020.

Tabela 4: Evolução do COVID-19  em
Itabuna, 28/07 a 03/08

Gráfico 1: Evolução quinzenal do COVID-19
Região Intermediária Ilhéus-Itabuna, 28/07
a 03/08

Gráfico 2: Evolução quinzenal do COVID-
19 em  Ilhéus, 28/07 a 03/08

Quanto aos óbitos, foram registrados 11 no
período. Um a menos em relação a período
anterior. 

O número de óbitos cresceu no período,
com um total de 15 óbitos e uma diferença
de 5 óbitos em relação ao período anterior
descrito na Tabela 4. Observa-se, também, o
aumento de 116 (de 323 para 439) pessoas
tratadas.



SIGLAS

*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.

OMS - Organização Mundial da Saúde
LACEN - Laboratório Central de Saúde Pública

SESAB - Secretária de Saúde da Bahia
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FONTE: Elaboração própria a partir dos dados da SESAB/BA e da Prefeitura de Itabuna,  agosto de 2020.
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