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1. APRESENTAÇÃO 

A publicação do Boletim Informativo sobre a pandemia do novo Coronavírus 

(SARS-CoV-2) na região Oeste da Bahia é uma ação do Grupo de Trabalho para 

Gerenciamento da COVID-19 da Universidade Federal do Oeste da Bahia (GTG-

COVID/UFOB) em colaboração com representantes do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia – Barreiras (IFBA) e da Universidade do Estado da 

Bahia - Campus IX - Barreiras (UNEB). 

O Boletim tem como objetivo divulgar, semanalmente, informações sobre a 

tendência da pandemia da COVID-19 na região Oeste da Bahia, com enfoque técnico-

científico e epidemiológico, bem como recomendações de prevenção e orientações 

de saúde e segurança, além de comunicar ações institucionais. 

  



2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-
19 NA REGIÃO OESTE DA BAHIA 

A Covid-19 tem se disseminado de 
forma crescente no Brasil, com registro, 
até o dia 23 de maio de 2020, às 
20h45min, de 347.398 casos 
confirmados1, com coeficiente de 
incidência2 de 165,3 casos/100.000 
habitantes, e 22.013 óbitos, 
correspondendo a 6,3% de letalidade3. 
Na Bahia, o primeiro caso foi 
confirmado em 06 de março de 2020 e, 
até 23 de maio de 2020, às 20h45min, 
foram registrados 13.000 casos da 
doença, com coeficiente de incidência 
de 87,4 casos/100.000 habitantes, e 
413 óbitos, correspondente a 3,18% de 
letalidade 
(https://covid.saude.gov.br/). Do total 
de casos confirmados pela Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e 
divulgados no Boletim Epidemiológico 
no. 59, de 22 de maio de 2020, 3.679 
pacientes encontram-se recuperados, 
8.479 ativos, 34.275 casos estão em 
investigação e 33.084 foram 
descartados (SESAB, 2020).  

 
1 Caso suspeito de Síndrome Gripal (SG) ou 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
confirmado por critério laboratorial, clínico 
epidemiológico ou por teste rápido, 
imunofluorescência, elisa ou 
quimioluminescência (fonte: 
http://www.saude.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2020/05/NT_n__54__Orientac
oes_sobre_criterios_de_confirmacao_de_doen
ca_pelo_coronavirus_2019_COVID_19___Atu
alizada_em_10.05.2020.pdf). 

A Macrorregião de Saúde Oeste da 
Bahia é composta por três 
Microrregiões: a  região de Barreiras, 
que abrange 15 municípios, a de 
Ibotirama, com 9,  e a de Santa Maria 
da Vitória, com 12, totalizando 36 
municípios 
(http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_b
ahia/indexch.asp).  

Segundo Boletins Informativos 
das Secretarias Municipais de Saúde da 
Macrorregião Oeste da Bahia, até o dia 
23 de maio de 2020, foram registrados 
102 casos da Covid-19 em 14 destes 
municípios, conforme apresentado na 
Tabela 1. Foi registrada pelas 
Secretarias Municipais de Saúde a 
ocorrência de 02 óbitos em municípios 
dessa macrorregião: 01 no município de 
Cristópolis (ocorrido em 10 de maio de 
2020) e 01 no município de Santa Maria 
da Vitória (ocorrido em 13 de maio de 
2020). Entretanto, conforme boletins 
municipais divulgados, tratam-se de 

2 número de casos confirmados de COVID-19 
por 100.000 habitantes, na população 
residente em determinado espaço geográfico, 
no período considerado 
(https://covid.saude.gov.br/). 
3 Número de óbitos confirmados de COVID-19 
em relação ao total de casos confirmados, na 
população residente em determinado espaço 
geográfico, no período considerado 
(https://covid.saude.gov.br/). 

 

https://covid.saude.gov.br/
http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/indexch.asp
http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/indexch.asp


óbitos cuja infecção não ocorreu nos 
municípios referidos. 

Na Tabela 1 estão apresentados 
os casos confirmados e o coeficiente de 
incidência da Covid-19 na Macrorregião 
de Saúde do Oeste da Bahia. Enquanto 
o número absoluto de casos refere-se 
ao total de pessoas acometidas pela 
doença, o coeficiente de incidência está 
relacionado ao maior risco de 

adoecimento da população pela Covid-
19. O município de Barreiras foi o que 
registrou o maior número absoluto de 
casos (35) e os maiores coeficientes de 
incidência foram registrados nos 
municípios de Morpará, Oliveira dos 
Brejinhos e Cristópolis, nesta ordem. 
Entretanto, por se tratar de uma doença 
dinâmica, os dados estão sujeitos a 
alterações. 

 

Tabela 1. Número de casos confirmados e coeficiente de incidência de Covid-19 por 
município da Macrorregião Oeste da Bahia, até 23 de maio de 2020. 

Município População* N° casos** Coeficiente de incidência/100.000 

Barra 53.578 02 3,73 

Barreiras  155.439 35 22,52 

Bom Jesus da Lapa 69.148 03 4,34 

Cocos 18.777 06 31,95 

Cristópolis 13.910 06 43,13 

Ibotirama  26.927 01 3,71 

Jaborandi 8.385 01 11,93 

Luís Eduardo Magalhães  87.519 18 20,57 

Mansidão 13.643 01  7,33 

 Morpará 8.519 05 58,69 

Oliveira dos Brejinhos 21.825 12 54,98 

Santa Maria da Vitória    39.845 02 5,02 

São Desidério 33.742 08 23,71 

Serra do Ramalho 31.472 02 6,35 

TOTAL 582.729 102 17,50 

    * CENSO IBGE 2010 (utilizado esse dado para padronizar com os indicadores calculados pela SESAB). 

    ** Boletim Informativo das Secretarias Municipais de Saúde. 

 



A distribuição dos casos 
confirmados da Covid-19 nos 
municípios localizados na Macrorregião 
de Saúde Oeste da Bahia apresenta 
uma tendência crescente do seu 
registro (Figura 1). Além disso, 
conforme Boletim Informativo 
Coronavírus (COVID-19) nº 098, de 20 
de maio de 2020, publicado pela 
Prefeitura de Barreiras, foram 

registrados 04 casos sem histórico de 
contato com caso positivo ou suspeito. 
Esta situação indica a ocorrência de 
transmissão comunitária, pois não é 
possível identificar a fonte de 
contaminação.  Assim, diante da 
progressão dos casos, recomenda-se 
que a população siga as medidas de 
prevenção orientadas pelas autoridades 
sanitárias, para evitar a sobrecarga do 
sistema de saúde na região Oeste. 

 

Figura 1. Distribuição dos casos confirmados de Covid-19 nos municípios localizados na 
Macrorregião de Saúde Oeste da Bahia. 2020.  

 
Fonte: Boletins Informativos das Secretarias Municipais de Saúde da Macrorregião de Saúde Oeste 
da Bahia. 
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3. ORIENTAÇÕES GERAIS 

Diante do cenário apresentado, torna-se importante que os municípios 
estabeleçam medidas de enfrentamento da Covid-19 e que a população siga as 
orientações das autoridades sanitárias, bem como as recomendações de prevenção à 
Covid-19 (Ministério da Saúde, 2020): 

 

 Lave com frequência as mãos até 
a altura dos punhos, com água e 
sabão ou higienize com álcool em 
gel 70%; 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz 
e boca com lenço ou com o 
braço, e não com as mãos; 

 Evite tocar olhos, nariz e boca 
com as mãos não lavadas; 

 Ao tocar, lave sempre as mãos 
como já indicado; 

 Mantenha uma distância mínima 
de cerca de 2 metros de qualquer 
pessoa; 

 Evite abraços, beijos e apertos de 
mãos; 

 Higienize com frequência o 
celular e os brinquedos das 
crianças; 

 Não compartilhe objetos de uso 
pessoal, como talheres, toalhas, 
pratos e copos; 

 Mantenha os ambientes limpos e 
bem ventilados; 

 Evite circulação desnecessária 
nas ruas. Se puder, fique em 
casa; 

 Se estiver doente, evite contato 
físico com outras pessoas, 
principalmente idosos e doentes 
crônicos, e fique em casa até 
melhorar; 

 Durma bem e tenha uma 
alimentação saudável; 

 Utilize máscaras caseiras ou 
artesanais feitas de tecido, em 
situações de saída de sua 
residência.  

  

  



4. AÇÕES INSTITUCIONAIS 

Ações da Universidade Federal do Oeste da Bahia  

Em virtude da pandemia da Covid-19, a Universidade Federal do Oeste da Bahia 
(UFOB) adotou as seguintes ações institucionais: 

Designação do Grupo de 
Trabalho para o 
Gerenciamento da Covid-19 

(GTG-COVID/UFOB), pela Portaria no. 068/2020 
do Gabinete da Reitoria, de 16 de março de 
2020. Atualmente, o GTG-COVID/UFOB atua 
com importante colaboração do IFBA e da 
UNEB, por meio de suas representações; 

Produção de sanitizantes  (https://ufob.edu.br/noticias2/item/2825-ufob-
produz-desinfectantes-para-auxiliar-no-combate-
ao-coronavirus); 

Produção de máscaras de 
proteção 3D para 
profissionais de saúde 
 

(https://www.ufob.edu.br/noticias2/item/2827-
ufob-integra-grupo-de-trabalho-que-produz-
mascaras-de-protecao-3d-para-profissionais-de-
saude); 

Ações de solidariedade 
desenvolvidas junto à 
comunidade 

(https://www.ufob.edu.br/noticias2/item/2833-
campanha-ufob-solidariedade-arrecada-
alimentos-nao-pereciveis-e-produtos-de-higiene) 

Implantação do Laboratório 
de Campanha para 
Detecção do Sars-CoV2 

(https://www.ufob.edu.br/noticias2/item/2849-
testes-de-covid-19-comecarao-a-ser-realizados-
a-partir-do-dia-12-de-maio) 

Campanhas educativas  (https://ufob.edu.br/orientacao-aos-profissionais-
de-saude-medidas-de-precaucao-e-utilizacao-de-
epi); e 

Ações informativas, 
culturais e de comunicação 
por meio das redes sociais 
e página institucional  

 @ufoboficial 

 @ufoboficial 

 @ufobemcasa 

         https://ufob.edu.br/coronavirus 

https://www.instagram.com/ufoboficial/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/ufoboficial
https://www.youtube.com/channel/UCFAjXRlEJh92_ppKb383oJw
https://www.instagram.com/ufoboficial/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/ufoboficial
https://www.youtube.com/channel/UCFAjXRlEJh92_ppKb383oJw


Ações da Universidade do Estado da Bahia  

No cenário da pandemia da Covid-19, a Universidade do Estado da Bahia – 
Campus IX (Barreiras) promoveu as seguintes ações institucionais: 

Representação 
colaborativa junto ao 
Grupo de Trabalho para o 
Gerenciamento da Covid-19 

Ato Administrativo no. 258/2020 do Departamento 
DCH-IX (Campus Barreiras); 

 

Ação solidária Doação de cestas básicas à estudantes carentes e 
funcionários terceirizados, permitindo atender 105 
estudantes e 10 funcionários 

Orientação sobre preparo 
de água sanitária diluída 

 

 

Ações informativas, 
culturais e de comunicação 
através de redes sociais 

Ações visam a produção de cartilhas, vídeos com 
animações didáticas, vídeos demonstrativos sobre 
os diferentes preparos e usos da água sanitária, 
lives com especialistas, distribuição de água 
sanitária em comunidades carentes. 
 

@covid19uneb 

Ações do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia - IFBA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus 
Barreiras atua desenvolvendo as seguintes ações que visam mitigar os impactos aos 
discentes e, concomitantemente, desenvolver estratégias institucionais de 
enfrentamento à COVID 19: 

Grupo de Trabalho de 
Gerenciamento da Ameaça 
do Coronavírus (COVID-19) 

Designação de representantes para o Grupo de 
Trabalho de Gerenciamento da Ameaça do 
Coronavírus (COVID-19), pela Portaria n. 1361, da 
Direção, de 06 de abril de 2020; 

https://www.instagram.com/covid19uneb/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/covid19uneb/?hl=pt-br


Ações informativas, 
culturais e de comunicação 
através de redes sociais 

@ifbacampusbarreiras 

 

Constituição de Comissão 
para identificação de 
discentes em 
vulnerabilidade 
socioeconômica 

Constituição de Comissão para identificação de 
discentes em vulnerabilidade socioeconômica para 
distribuição de alimentos vinculados ao PNAI 
(Portaria nº 1988 de 18 de maio de 2020); 

Produção de sanitizantes Produção de sanitizantes: disponibilização de 
laboratórios e servidores à Secretaria Municipal de 
Saúde para produção de álcool 70% (Ofício Nº 
S/Nº/2020/GD.BAR/BAR de 06 de abril de 2020); 

Liberação de recurso 
emergencial 

Liberação de recurso emergencial para estudantes 
em situação de vulnerabilidade social 

Projeto “Produção de 
Álcool em Gel para 
Distribuição para 
População Vulnerável da 
Região Oeste do Estado da 
Bahia” 

Projeto “Produção de Álcool em Gel para 
Distribuição para População Vulnerável da Região 
Oeste do Estado da Bahia” (contemplado em Edital 
n. 11/2020 COVID-19 de 24 de maio de 2020 
PROEX/PRPGI) 

Projeto “Atendimento 
psicológico online” 

Projeto “Atendimento psicológico online para 
estudantes da cidade de Barreiras como estratégia 
de redução dos impactos subjetivos da Covid-19” 
(contemplado em Edital n 11/2020 COVID-19 de 24 
de maio de 2020 PROEX/PRPGI) 

Projeto “Controle de leitos 
de campanha para 
pacientes da COVID-19 

Projeto “Controle de leitos de campanha para 
pacientes da COVID-19: previsão de oferta, 
demanda e permanência baseada em deep 
learning 
(https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/projeto-do-
ifba-e-aprovado-em-edital-do-conif-para-o-
enfrentamento-a-covid-19).  

 

  

https://www.instagram.com/ifbacampusbarreiras/
https://www.instagram.com/ifbacampusbarreiras/


Grupo de Trabalho para Gerenciamento da COVID-19 da 
Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB 

Grupo de Trabalho de Gerenciamento da Ameaça do 
Coronavírus (COVID-19) do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Barreiras 

Representantes da Universidade do Estado da Bahia – 
Campus IX – Barreiras: Sandra Eliza Guimarães e 
Uldérico Rios Oliveira. 

Em 25/05/2020 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quer entrar em contato? 
 

Envie um e-mail para  
covid19@ufob.edu.br  
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