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Introdução 

 

Depois de infectar mais de 121 mil pessoas em todo o mundo, e ter alcançado 

centenas de países, inclusive o Brasil, o novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi oficialmente 

decretado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 

2020. O primeiro caso na Bahia ocorreu em 6 de março. No Município de Riachão das Neves, 

o primeiro caso foi registrado em 25 de maio. 

 Até 31 de Outubro de 2020, 473 pessoas tiveram diagnóstico laboratorial confirmado 

neste município, representando um acréscimo  de 217 casos, represantando  45% do total de 

casos desde o início da pandemia. O coeficiente de incidência registrado para este mês 

correspondeu a 2.112,90/100.000 hab, colocando Riachão das Neves entre os  dez municípios 

de maior incidência dentre os 36 que compõem o núcleo regional de saúde  do Oeste. 

Percebe-se que este acréscimo se deu simultaneamente ao aumento da circulação de 

essoas neste período, devido à abertura do setor de transporte coletivo e reuniões previstos 

nos novos decretos estaduais, confirmando a tendência registrada no mês anterior.  Neste 

Mesmo período, foi registrada a ocorrência de OITO óbitos até a 44ª semana epidemiológica, 

em um total de 16 óbitos, representando uma letalidade de 3,18%.  Neste mês de Outubro, o 

percentual de positivos considerados curados permaneceu em média acima de 88%, em um 

discreto agravamento do cenário em relação ao mês anterior. 

Todos os dados epidemiológicos são coletados pelas equipes de saúde da Atenção 

Básica, condensados pela equipe de monitoramento da VIEP local e disponibilizados para 

ciência das instituições públicas de saúde e para a população em geral através do Sistema 

E-sus VE. Os dados são divulgados nos boletins diários municipais veiculados em redes sociais, 

blogs e outros instrumentos de mídia. Anexados a este relatório constam gráficos produzidos 

pela UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia), CONSID (Consórcio Multifinalitário do 

Oeste da Bahia) e pela base de dados  da VIEP municipal, caracterizando a evolução da 

COVID-19 no município até o final do mês de Outubro (44ª semana epidemiológica de 2020). 
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NOVOS CASOS POSITIVOS POR  MÊS 

 

Fonte: Base de dados VIEP Municipal|E-SUS VE  outubro 2020 

CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS POSITIVOS QUANTO AO GÊNERO 
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL DOS CASOS POSITIVOS  

 

Fonte: Base de dados VIEP Municipal|E-SUS VE outubro 2020  

 

TESTAGEM DOS CASOS POSITIVOS 

  

Fonte: Base de dados VIEP Municipal|E-SUS VE  outubro 2020 
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FAIXA ETÁRIA DOS CASOS POSITIVOS 

 

 

Fonte: Base de dados VIEP Municipal|E-SUS VE outubro 2020 

 

SÉRIE HISTÓRICA DOS CASOS NOTIFICADOS 

 

Fonte: Base de dados VIEP Municipal|E-SUS VE outubro 2020 
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SÉRIE HISTÓRICA DOS CASOS CONFIRMADOS, SUSPEITOS E MONITORADOS 
 

 

 

Fonte: CONSID |  outubro 2020 
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DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS CASOS SUSPEITOS /MONITORADOS 

 

 

Fonte: CONSID |  2020 
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DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS CASOS POSITIVOS 

 

Fonte: CONSID |  2020 
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DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS ÓBITOS POR COVID-19 

 

 

Fonte: CONSID |  2020 
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CARACTERIZAÇÃO ETÁRIA DOS ÓBITOS

 

Fonte: Base de dados VIEP Municipal|E-SUS VE outubro 2020 

DETALHAMENTO REGIONAL  DOS CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

 

Fonte: UFOB|IFBA|UNEB, 2020 
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Considerações  

 
 Até o final da 44ª. semana epidemiológica do ano de 2020 (31 de outubro de 2020), 987 

casos suspeitos de síndrome gripal haviam sido notificados no município, o que corresponde 

a 4,41% da população total (n=22.339).  

 O Mês de Outubro (n=217) apresentou o maior número de casos confirmados em relação 

ao ocorrido em todos os meses anteriores desde o início da pandemia (45% do total de 

casos), confirmando a tendência ao crescimento demonstrada no mês anterior. Chama 

atenção a simultaneidade do aumento da circulação social no período referido. 

  Quanto ao gênero, pela primeira vez percebe-se uma maior incidência em pessoas do 

sexo feminino, provavelmente associada a uma maior movimentação social deste grupo; 

 Houve aumento de incidência em todas as faixas etárias. Confirmou-se a maior 

proporção de casos moderados e graves nas faixas etárias de maior ocorrência de 

comorbidades (acima de 60 anos). Este fato sobrecarregou os serviços de atendimento e 

monitoramento municipais. A Unidade de Referência à Covid tem atendido em média 30 

pacientes/dia com características de síndrome gripal e necessidade de testagem para 

diagnóstico diferencial. 

 Medidas de racionalização desta movimentação de idosos devem ser incisivamente 

adotadas pela sociedade sempre que possível. Recomendamos que a população idosa e/ou 

seus responsáveis acate medidas ainda mais rigorosas de higiene das mãos, objetos e 

superfícies; reforce o uso de máscaras para a proteção respiratória; evite o contato com 

pessoas de fora de seu convivio doméstico e/ou com sintomas gripais; mantenha o controle 

metódico e diário dos medicamentos de uso contínuo relacionados às comorbidades 
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presentes (a exemplo de hipertensão arterial e diabetes) e adote medidas de promoção de 

um estilo de vida mais saudável, que envolva os cuidados alimentares e atividades físicas 

leves, a fim de minimizar os riscos de contaminação e complicações por COVID-19.  Estas 

recomendações são extensivas a toda a população; 

 A sede permanece como localidade municipal de maior incidência de novos casos 

(>80%), com significativa redução da incidência em localidades rurais e distritos.  

Recomendamos a adoção de cuidados pessoais redobrados a todas estas comunidades, 

visto se aproximar o período de maior circulação de pessoas associado ao processo eleitoral;  

 52% dos casos positivos foram identificados através de teste rápido para detecção de 

anticorpos IgG e IgM, realizados nos serviços de referência Municipal. A parceria com a 

UFOB através do Núcleo Regional de Saúde Oeste e SESAB proporcionou a detecção de 48% 

dos casos, através de exames de RT-PCR específicos para a COVID-19. 

 A série histórica municipal demonstra que, entre os casos notificados até final de 

outubro de 2020, a proporção de casos descartados por critérios clínicos ou laboratoriais 

manteve-se acima de 60% (cerca de 10% menor que no mês anterior), com um percentual 

de cura próximo a 88% e 8% de casos ativos. Estes parâmetros encontam-se dentro da média 

regional demonstrada no período, mas inferiores aos meses anteriores, apontando para a 

necessidade de medidas de controle de casos; 

 A taxa de letalidade acima de 3% encontra-se acima da média regional, demonstrando 

a necessidade de se reforçar os cuidados preventivos com os grupos de risco; todos os óbitos 

ocorreram entre idosos, sendo 50% deles ocorridos entre octagenários; 

 As Equipes de Saúde da família tem engendrado esforços na realização de visitas 

domiciliares a idosos acamados, realização de ultrassonografia itinerante para gestantes e 

pessoas dos grupos de risco, a fim de reduzir a movimentação social destes grupos; 

 Diante deste cenário, e com o apoio de instituições regionais, como a VIEP regional, 

Núcleo Regional de Saúde Oeste, LACEN Salvador, Prefeitura Municipal e UFOB, foram 
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realizadas ações de ampla  testagem , a fim de identifcar precocemente casos positivos e 

otimizar o trabalho da equipe de monitoramento, o que proporcionou a triagem adequada 

dos casos positivos de COVID, desafogando os serviços de atendimento e monitoramento 

através do aumento sistemático dos casos descartados laboratorialmente em tempo hábil, 

evitando assim o colapso deste sistema, conforme demonstrado nos gráficos de 

monitoramento mensal (CONSID e VIEP) a partir da segunda quinzena de outubro. Faz-se 

necessária a manutenção desta estratégia para um melhor direcionamento dos serviços e 

recursos, ampliando  ações estratégicas para aumento da proporção de casos leves. 

 A terapêutica medicamentosa de suporte para estes casos leves vem sendo aplicada 

com resultados satisfatórios conforme prescrições médicas locais específicas para cada caso  

e de acordo com protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, sendo mantida 

financeiramente com os recursos destinados à COVID neste município.  

 Alertamos que o momento pede cautela de todos os segmentos da sociedade: cidadãos, 

representantes das comunidades e profissionais da segurança, educação, saúde e demais 

servidores públicos. Contamos com a participação de todos para combater o avanço da 

pandemia neste município. Com a adoção de atitudes simples, porém eficazes, vidas podem 

ser salvas.  

 A unidade de Referência Municipal para os casos suspeitos de Síndrome Gripal é o PSF 

Mãe Venância, na Sede, onde a comunidade pode dispor de atendimento médico e em 

enfermagem, orientações específicas para a prevenção e controle doméstico dos casos 

suspeitos e testagem dos casos, quando houver indicação clínica/epidemiológica. 
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