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Boletim Epidemiológico COVID-19 
 
A atual pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) teve sua transmissão 
registrada inicialmente na China em dezembro/2019, com posterior disseminação da 
Ásia para os demais continentes, o que levou a OMS a declarar situação de pandemia 
em 11 de março de 2020.  
O primeiro caso confirmado da COVID-19 no Brasil ocorreu em 26/02/2020, em São 
Paulo. Na Bahia o primeiro caso da doença foi confirmado em 06/03, nove dias após a 
confirmação do primeiro caso do Brasil.  
No município de Una, o primeiro caso da COVID-19 foi notificado em 12/04/2020. Trata-
se de um profissional de saúde que esteve em contato no seu ambiente de trabalho com 
outro profissional de saúde residente em outro município e que teve diagnóstico 
confirmado da doença. 
Desde então, até a Semana Epidemiológica nº 24 foram confirmados 7 casos da doença. 
Destes, 6 receberam alta por cura e 1 caso encontra-se no período de infecção ativa, em 
isolamento domiciliar. Foi possível realizar, mediante investigação epidemiológica dos 
casos, a identificação da fonte provável de infecção dos pacientes diagnosticados com 
a COVID-19. Desse modo, não se identificou a transmissão comunitária. 
Dentre esses casos confirmados, 6 foram classificados como importados, ou seja, 
infectados em outros municípios. Apenas um paciente foi provavelmente infectado no 
município de Una, porém com história de contato com caso confirmado proveniente de 
outro município. 
Foram notificados à vigilância epidemiológica 282 casos suspeitos, sendo coletadas 
amostras para análise no LACEN. Dentre eles houveram 7 casos confirmados (2,5%), 
266 descartados (94,3%) e 9 aguardam resultado (3,2%) (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Distribuição de casos notificados de COVID-19, segundo situação da 
investigação, Una-BA, SE 01 a 24, 2020. 

Classificação Nº Casos % 

Confirmados 7 2,5 

Descartados 266 94,3 

Em investigação 
(aguardando resultado) 

9 3,2 

Total 282 100 
Fonte: GAL/LACEN/VIEP/SMS Una, em 15/06/2020. 

 
O gráfico 1 apresenta a distribuição dos casos confirmados da COVID-19 segundo a 
faixa etária. Embora seja observada uma maior concentração dos casos em faixa etária 
mais avançada, há o registro de caso confirmado em criança menor de um ano de idade. 
 
Gráfico 1: Distribuição dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária, 
Una-BA, 2020. 
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Fonte: VIEP/SMS Una, em 15/06/2020. 

 
Fazendo uma análise acerca da sintomatologia apresentada pelos indivíduos que 
tiveram confirmação da doença, observa-as que foram sintomas mais frequentes a febre, 
tosse e dor na garganta. Por outro lado, merecem destaque os casos assintomáticos. 
(Gráfico 2) 
 
Gráfico 2. Distribuição dos casos confirmados, segundo sinais e sintomas 
relatados, Una-BA, 2020. 

 
Fonte: VIEP/SMS Una, em 15/06/2020. 

 
Quanto à variável “sexo”, observa-se dentre os casos confirmados a predominância em 
indivíduos do sexo masculino (81,4%) sobre o feminino (28,6%) (Gráfico 3). 
Gráfico 3. Distribuição dos casos confirmados, segundo sexo, Una-BA, 2020. 

 
Fonte: VIEP/SMS Una, em 15/06/2020. 
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As ações de enfrentamento à COVID-19 tiveram início no município desde o mês de 
fevereiro/2020, com a capacitação das equipes de saúde que atuam na Atenção 
Primária. Adotou-se como importante estratégia de vigilância o monitoramento de 
viajantes que chegavam ao município, sendo identificados tanto pelas equipes de saúde 
(PSF) quanto pelos profissionais que atuam nas barreiras sanitárias. Os sintomáticos 
respiratórios também estão sendo monitorados pelas equipes. 
Desde o início da pandemia, o município realizou o monitoramento de cerca de 1.000 
pacientes, conforme boletim epidemiológico do dia 14/06/2020. 
Considerando o perfil epidemiológico da região em que o município está inserido, os 
dados estatísticos da COVID-19 em Una contrariam a expectativa regional, sugerindo 
que as medidas adotadas pelo município vêm surtindo o efeito desejado: pequeno 
quantitativo de casos confirmados e letalidade zero, até a SE 24. 
Apesar disso, continuam sendo imprescindíveis o distanciamento social, adoção de 
medidas higiênicas por toda a comunidade (uso de máscaras, higienização das mãos e 
ambientes), além da adesão ao isolamento quando indicado e demais condutas 
orientadas pelas autoridades sanitárias. 

 
Una-BA, 15 de junho de 2020. 

 
 
 

 
 

Maurícia Lino Miranda 
Coord. de Vigilância à Saúde 

 
 
 

Links úteis: 
https://coronavirus.saude.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gleiciane Birschner Hora 
Secretária Municipal de Saúde 
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