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Situação COVID-19 – 10/06/2020 

BRASIL

772.416 - Casos Acumulados

39.680 - Óbitos Acumulados

Fonte: Ministério da Saúde, dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações



Situação COVID-19 – 10/06/2020 

BAHIA

32.685 - Casos Acumulados

975 – Óbitos Acumulados

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações



Número de casos 
confirmados

de COVID-19 nos 
municípios da Bahia, 

10/06/2020

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados 

obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações
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Situação COVID-19 – 10/06/2020 

Microrregião Ilhéus-Itabuna

3.559 - Casos Confirmados

118 - Óbitos

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações



Dados
COVID-19  

municípios  
Microrregião 

Ilhéus 
Itabuna, 

10/06/2020

Fonte: Secretaria de Saúde 

do Estado da Bahia, dados 

obtidos em 10/06/2020, 

sujeitos a atualizações



Número de casos 
confirmados

de COVID-19 nos 
municípios da 

Microrregião Ilhéus 
Itabuna, 10/06/2020

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

10/06/2020, sujeitos a atualizações
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Óbitos por COVID-19 
nos municípios da 
Microrregião Ilhéus 

Itabuna, 10/06/2020

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

10/06/2020, sujeitos a atualizações



Fonte:  https://brasil.io/dataset/covid19/caso_full dados obtidos em 

11/06/2020, sujeitos a atualizações.

Taxa de crescimento 
diário do número de casos 

confirmados
de COVID-19

(média do período de 04 a 10/6/2020)



Fonte:  Boletim  Epidemiológico COVID-19 – SESAB/BA 

de 10/6/2020

Número de dias após o 
último caso confirmado

de COVID-19



Conceituações

Coeficiente de 
Incidência de COVID-19

Número de casos 
confirmados de COVID-19 
por 100.000 habitantes, na 

população residente em 
determinado espaço 

geográfico, no período 
considerado.

Taxa de Letalidade por 
COVID-19

Número de óbitos 
confirmados de COVID-19 

em relação ao total de casos 
confirmados, na população 
residente em determinado 

espaço geográfico, no 
período considerado.

Fonte: Ministério da Saúde



Coeficiente de Incidência de COVID-19/100.000 ha

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações

Os municípios com os

maiores coeficientes de

incidência de COVID-19

/ 100.000 habitantes no

Estado da Bahia são:

• Ipiaú (852,3)

• Itajuípe (829,6)

• Uruçuca (740,7)



Coeficiente de 
incidência

de COVID-19 por 
100 mil habitantes 
nos municípios da 
Bahia, 10/06/2020

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados 

obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações
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Coeficiente de incidência
de COVID-19 por 100 mil 

habitantes nos municípios 
da Microrregião Ilhéus 
Itabuna, 10/06/2020

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

10/06/2020, sujeitos a atualizações



Letalidade por COVID-
19 nos municípios da 
Microrregião Ilhéus 

Itabuna, 10/06/2020

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

10/06/2020, sujeitos a atualizações



MICRORREGIÃO ILHÉUS ITABUNA

Itabuna

1250

Ilhéus

754

Ipiaú

391

Itajuípe

170

Uruçuca

152

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações

MUNICÍPIOS COM MAIOR NÚMERO DE CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID-19, em 10/06/2020



MICRORREGIÃO ILHÉUS ITABUNA

Gandu

137

Camacan

134

Buerarema

41

Itacaré

46

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações

MUNICÍPIOS COM MAIOR NÚMERO DE CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID-19, em 10/06/2020



Situação dos Leitos exclusivos COVID-19 –
Microrregião Ilhéus Itabuna

Fonte: Prefeitura Municipal de Itabuna, dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos 

a atualizações

Não há informação acerca da ocupação dos 49 leitos de 
Enfermaria existentes em Ilhéus para COVID-19

Fonte: Prefeitura Municipal de Ilhéus, dados obtidos em 10/06/2020, 

sujeitos a atualizações



ACUMULADO DE CASOS – Número total de casos confirmados por COVID-19 que foram registrados pelas 

Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde no período considerado

CASOS ATIVOS – Casos que permanecem monitorados pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-

19 (Excluídos os casos recuperados e os óbitos)

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações



Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações

* Dados publicados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia são validados pelos Munícipios, dentro de 24 horas, fato que pode

causar variações nos números apresentados



SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA

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

Em uma semana, entre o dia 03/06/2020 até 10/06/2020, houve o 
aumento do número de casos confirmados de 1006 para 1250 (24%)

Em uma semana, entre o dia 03/06/2020 até 10/06/2020, houve o
aumento do número de óbitos (mortes) de 33 para 34 (3%)



Fonte: Prefeitura Municipal

de Itabuna (10/06/2020).

*Dados diferem do boletim

da Secretaria de Saúde do

Estado Bahia (10/06/2020).



Evolução dos casos confirmados de Itabuna- Escala logarítmica

A evolução dos casos confirmados em Itabuna, a partir do 10º caso, pode ser separada em quatro fases:

● Entre o dia 07/04 a 16/04, os casos cresciam de tal forma que dobrariam a cada 7,4 dias (linha vermelha); 

● Entre 17/04 a 25/04, o ritmo indicava  dobra a cada 3,9 dias (linha verde);

● Entre o dia 26/04 a 14/05, os casos dobravam a cada 12 dias (linha lilás).

● Entre o dia 15/05 a 10/06, o ritmo de crescimento indica que os casos dobram a cada 23,9 dias 

(linha laranja), ainda inspirando aumento das medidas de redução de contágio.

Fonte: Brasil.io (até 10/06)



Taxa de crescimento diário do número de casos confirmados de 
COVID-19

(período de 4 a 10/6/2020)

Fonte:  https://brasil.io/dataset/covid19/caso_full dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações.



Não representa a população em sua totalidade. Dados gerados pela plataforma InLoco, por meio da geolocalização de dispositivos móveis,

dados obtidos  de https://farolcovid.coronacidades.org, em 11/06/2020



Projeção dos casos e demanda por leitos de Itabuna

As projeções acima foram extraídos do portal Geocovid (http://portalcovid19.uefs.br/), alimentado periodicamente pelos 

dados do Brasil.io, envolvendo sistema de equações SEIHURD. 
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Município com o QUARTO MAIOR NÚMERO de casos acumulados de 
COVID-19 no Estado da Bahia

Em uma semana, entre o dia 03/06/2020 até 10/06/2020, houve o 
aumento do número de casos confirmados de 651 para 754 (16%)

Em uma semana, entre o dia 03/06/2020 até 10/06/2020, houve o
aumento do número de óbitos (mortes) de 33 para 36 (9,1%)



Fonte: Prefeitura Municipal

de Ilhéus (10/06/2020).

*Dados diferem do boletim

da Secretaria de Saúde do

Estado Bahia (10/06/2020).



Fonte: Prefeitura Municipal de Ilhéus, 

dados obtidos em 10/06/2020



Fonte:  Prefeitura 

Municipal de 

Ilhéus

Número de casos 
confirmados

de COVID-19 em 
um raio de 200m

(Área Urbana de Ilhéus)



Fonte:  Prefeitura 

Municipal de 

Ilhéus

Número de casos 
confirmados

de COVID-19 em 
um raio de 200m

(Área Urbana de Ilhéus)



Fonte:  Prefeitura 

Municipal de 

Ilhéus

Número de casos 
confirmados

de COVID-19 em 
um raio de 200m

(Área Urbana de Ilhéus)



Fonte:  Prefeitura 

Municipal de 

Ilhéus

Número de casos 
confirmados

de COVID-19 em 
um raio de 200m

(Área Urbana de Ilhéus)



Fonte:  Prefeitura 

Municipal de 

Ilhéus

Número de casos 
confirmados

de COVID-19 em 
um raio de 200m

(Área Urbana de Ilhéus)



A evolução dos casos confirmados em Ilhéus, a partir de seu 10º caso, pode ser separada em cinco fases: 

● Entre o dia 04/04 a 09/04 - o número de os casos dobrava a cada 3,7 dias (linha vermelha); 

● Entre 10/04 a 17/04, o número de casos dobrava a cada 6,7 dias (linha verde);

● Entre 18/04 a 26/04, o número de casos dobrava a cada 5,3 dias (linha lilás);

● Entre os dia 27/04 e 24/05, os casos passaram a dobrar a cada 19,3 dias (linha laranja);

● Entre os dias 25/05 e 10/06, os casos dobram a cada 20,3 dias (linha azul).

O comportamento de Ilhéus evoluiu de crescimento bastante forte no início para um crescimento mais lento,  mais que ainda 

inspira cuidados. No ritmo atual, a cidade tenderá a dobrar o número de casos acumulados até final desse mês. 

Fonte: Brasil.io (até 10/06)

Evolução dos casos confirmados de Ilhéus- Escala logarítmica



Taxa de crescimento diário do número de casos confirmados de 
COVID-19

(período de 4 a 10/6/2020)

Fonte:  https://brasil.io/dataset/covid19/caso_full dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações.



Não representa a população em sua totalidade. Dados gerados pela plataforma InLoco, por meio da geolocalização de dispositivos móveis,

dados obtidos  de https://farolcovid.coronacidades.org, em 11/06/2020



Projeção dos casos e demanda por leitos de Ilhéus

As projeções acima foram extraídos do portal Geocovid (http://portalcovid19.uefs.br/), alimentado periodicamente pelos 

dados do Brasil.io, envolvendo sistema de equações SEIHURD. 
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ

Município com O MAIOR COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA 
(852,3) de COVID-19 no Estado da Bahia 

Em uma semana, entre o dia entre o dia 03/06/2020 
até 10/06/2020, houve o aumento do número de 
casos confirmados de 231 para 391 (69%)



Fonte: Prefeitura Municipal

de Ipiaú.

*Dados diferem do boletim

da Secretaria de Saúde do

Estado Bahia (10/06/2020).



A evolução dos casos confirmados em Ipiaú, a partir de seu 10º caso, pode ser separada em três fases: 

● Entre o dia 09/04 a 03/05 - o número de os casos dobrava a cada 38,7 dias (linha vermelha); 

● Entre os dia 06/05 e 04/06, os casos passaram a dobrar a cada 22 dias (linha lilás);

● Entre os dias 05/06 e 10/06, os casos dobram a cada 22,3 dias (linha laranja).

O comportamento geral apresentou saltos que parecem marcados por testagem muito esparsa. 

Particularmente os saltos ocorridos entre 03 e 06/05,  mas também entre 22 e 23/05 e entre 04 e 05/06 merecem observação, e o

ritmo atual de crescimento também inspira cuidados.

Fonte: Brasil.io (até 10/06)

Evolução dos casos confirmados de Ipiaú- Escala logarítmica



Taxa de crescimento diário do número de casos confirmados de 
COVID-19

(período de 4 a 10/6/2020)

Fonte:  https://brasil.io/dataset/covid19/caso_full dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações.



Não representa a população em sua totalidade. Dados gerados pela plataforma InLoco, por meio da geolocalização de dispositivos móveis,

dados obtidos  de https://farolcovid.coronacidades.org, em 11/06/2020



Projeção dos casos e demanda por leitos de Ipiaú

As projeções acima foram extraídos do portal Geocovid (http://portalcovid19.uefs.br/), alimentado periodicamente pelos 

dados do Brasil.io, envolvendo sistema de equações SEIHURD. 

Casos acumulados em diferentes cenários de Isolamento

Ipiaú

Demanda por leitos, conforme o cenário de isolamento
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE

Município com SEGUNDO MAIOR COEFICIENTE 
DE INCIDÊNCIA (829,6) de COVID-19 no Estado 
da Bahia 

Em uma semana, do dia 03/06/2020 até 
10/06/2020, houve o aumento do número de 
casos confirmados de 87 para 170 (95%)



Fonte: Prefeitura Municipal

de Itajuípe

*Dados diferem do boletim

da Secretaria de Saúde do

Estado Bahia (10/06/2020).



A evolução dos casos confirmados em Itajuípe, a partir de seu 10º caso, pode ser separada em quatro fases: 

● Entre o dia 01/05 a 09/05 - o número de os casos dobrava a cada 52,3 dias (linha vermelha); 

● Entre 10/05 a 20/05, o número de casos dobrava a cada 10,8 dias (linha verde);

● Entre os dia 21/05 e 04/06, os casos passaram a dobrar a cada 14 dias (linha lilás);

● Entre os dias 05/06 e 10/06, os casos dobram a cada 20 dias (linha laranja).

O comportamento apresentou saltos que parecem marcados por testagem muito esparsa. 

No último período, o crescimento foi contínuo e bastante acentuado em maio, ainda inspirando cuidados.

Fonte: Brasil.io (até 10/06)

Evolução dos casos confirmados de Itajuípe- Escala logarítmica



Taxa de crescimento diário do número de casos confirmados de 
COVID-19

(período de 4 a 10/6/2020)

Fonte:  https://brasil.io/dataset/covid19/caso_full dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações.



Não representa a população em sua totalidade. Dados gerados pela plataforma InLoco, por meio da geolocalização de dispositivos móveis,

dados obtidos  de https://farolcovid.coronacidades.org, em 11/06/2020



Projeção dos casos e demanda por leitos de Itajuípe

As projeções acima foram extraídos do portal Geocovid (http://portalcovid19.uefs.br/), alimentado periodicamente pelos 

dados do Brasil.io, envolvendo sistema de equações SEIHURD. 
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA

Município com TERCEIRO MAIOR COEFICIENTE 
DE INCIDÊNCIA (740,7) de COVID-19 no Estado 
da Bahia 

Em uma semana, do dia 03/06/2020 até 
10/06/2020, houve o aumento do número de 
casos confirmados de 120 para 152 (27%)



Fonte: Prefeitura Municipal

de Uruçuca.

*Dados diferem do boletim

da Secretaria de Saúde do

Estado Bahia (10/06/2020).



A evolução dos casos confirmados em Uruçuca, a partir de seu 10º caso, pode ser separada em quatro fases: 

● Entre o dia 12/04 a 25/04 - o número de os casos dobrava a cada 48,9 dias (linha vermelha); 

● Entre 26/04 a 1º/05, o número de casos dobrava a cada 39,5 dias (linha verde);

● Entre os dia 02/05 e 14/05, os casos passaram a dobrar a cada 11,83 dias (linha lilás);

● Entre os dias 15/05 e 10/06, os casos dobram a cada 19,6 dias (linha laranja).

O comportamento de platô entre 12/04 e 25/04 apresentou saltos que parecem marcados por testagem muito esparsa. 

No último período, o crescimento foi contínuo e, apesar e menos acentuado que na primeira metade de maio,  inspira cuidados.

Fonte: Brasil.io (até 10/06)

Evolução dos casos confirmados de Uruçuca- Escala logarítmica



Taxa de crescimento diário do número de casos confirmados de 
COVID-19

(período de 4 a 10/6/2020)

Fonte:  https://brasil.io/dataset/covid19/caso_full dados obtidos em 10/06/2020, sujeitos a atualizações.



Não representa a população em sua totalidade. Dados gerados pela plataforma InLoco, por meio da geolocalização de dispositivos móveis,

dados obtidos  de https://farolcovid.coronacidades.org, em 11/06/2020



Projeção dos casos e demanda por leitos de Uruçuca

As projeções acima foram extraídos do portal Geocovid (http://portalcovid19.uefs.br/), alimentado periodicamente pelos 

dados do Brasil.io, envolvendo sistema de equações SEIHURD. 
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