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Apresenta-se os resultados parciais da primeira rodada de coleta de dados do 

Inquérito COVID-19 em Bagé, realizado em 8 e 9 de maio de 2020. Como dados 

preliminares, pede-se cautela na interpretação, visto que a digitação e revisão dos dados 

ainda está em andamento. Entretanto, espera-se que esses resultados parciais possam 

auxiliar a gestão de saúde do município a tomar as melhores decisões no combate a 

pandemia.    

 

- Aspectos gerais 

Dos 394 indivíduos entrevistados e com informações disponíveis sobre 

características demográficas, 62% era do sexo feminino e média de idade foi de 51 anos 

(idade mínima de 15 anos e máxima de 92 anos). A ampla maioria autodeclarou-se com 

cor de pele branca, enquanto quase 40% dos entrevistados referiu ter cursado apenas o 

ensino fundamental, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 1. Características demográficas dos entrevistados 

Variáveis N % 

Sexo   
   Masculino 149 37,9 
   Feminino 244 62,1 
Cor da pele   
   Branca 305 79,0 
   Preta/parda 75 19,5 
   Outra 4 1,5 
Escolaridade   
   Fundamental 130 37,6 
   Médio 121 35,0 
   Superior 95 27,4 

 

- Testes para a COVID-19 e sintomatologia 

Do total de testes realizados no município nessa primeira rodada, apenas um 

apresentou resultado positivo, indicando uma prevalência de contaminação de 0,3% 

(com margem de erro de 0,03% a 1,9%). Isso significa que para o total de 121 mil 

habitantes de Bagé, há uma estimativa de que em torno de 363 indivíduos já tenham 

sido infectados pelos SARS-CoV-2 na cidade, cerca de dez vezes mais do que os números 



oficiais, que indicam 33 casos de COVID-19. É interessante ressaltar aqui que o cenário 

observado em Bagé é muito semelhante ao verificado na terceira rodada do estudo 

EPICOVID19-RS, onde um em cada 450 indivíduos testaram positivo para o vírus. Por 

fim, é importante salientar que o teste realizado neste inquérito detecta indivíduos que 

possuem anticorpos para a COVID-19, ou seja, tendo em vista que um indivíduo 

contaminado pelo SARS-CoV-2 pode levar até 14 dias para desenvolver os anticorpos, 

os dados se referem à contaminação duas semanas antes da coleta de dados, que 

ocorreu entre os dia 08 e 09 de maio.       

Com relação à sintomatologia, a mais presente foi a tosse, relatada por um em 

cada dez entrevistados. Além disso, pouco mais de 5% dos entrevistados relatou ter tido 

dor de garganta, palpitação ou diarreia, cerca 3,5% relatou ter tido dificuldade de 

respirar ou ter sentido menos cheiro, enquanto menos de 2% dos participantes disse ter 

tido febre ou vômitos nas duas semanas anteriores à entrevista, conforme pode ser 

analisado na figura abaixo.  

 

 
Figura 1. Sintomas relatados pelos entrevistados nas duas semanas anteriores a entrevista 

 

- Medidas de distanciamento social 

No que diz respeito às medidas de distanciamento social imposta pelas 

autoridades, quase 60% dos entrevistados relatou estar conseguindo cumprir o 

distanciamento social imposto, sendo que pouco menos de 1/3 deles afirmou estar 

praticamente isolado, isto é, praticamente sem contato com outras pessoas. Por outro 

lado, cerca de um em cada quatro entrevistados relatou sair todos os dias, conforme 

pode ser observado nas duas próximas figuras. Contudo, cabe frisar que entre os saem 

de casa todos os dias, a ampla maioria é formada por indivíduos que trabalham 

atualmente, ou seja, indivíduos que precisam sair de casa para exercer suas funções 

laborais. Entre aqueles que afirmaram estar praticamente isolados, a maioria é formada 

por indivíduos que não estão trabalhando atualmente. Por fim, mais de 90% dos 
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entrevistados relataram que apenas familiares ou parentes próximos têm entrado em 

casa nesses últimos dias.   

 

 
Figura 2. Resposta dos entrevistados quanto às medidas de distanciamento social imposta pelas 

autoridades. 

 

 
Figura 3. Rotina de atividades dos entrevistados nas duas últimas semanas. 

 

- Procura por serviços de saúde 

A procura por serviços de saúde nestes tempos de pandemia tem sido 

relativamente baixa, visto que pouco mais de 1/5 dos entrevistados relatou ter buscado 

o serviço de saúde nas duas semanas anteriores às entrevistas. A maioria afirmou ter 

procurado atendimento nas unidades básicas de saúde de Bagé ou em serviços de 

pronto atendimento e os motivos mais comuns para a procura foi a busca por remédios 

ou vacinação. Apenas 3% dos entrevistados afirmou ter buscado o serviço de saúde em 

razão de sintomas de gripe.   
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