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DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Salvador - CIEVS SSA 

  INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Nº 06, 23 DE MARÇO DE 2020 

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador através da Diretoria de Vigi-

lância em Saúde (DVIS) e do Centro de Informações Estratégicas de Vigi-

lância em Saúde de Salvador (CIEVS SSA) orienta os profissionais de saú-

de através de boletins epidemiológicos (disponíveis em 

www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br) que estão sendo atualizados conforme 

recomendações da OMS/MS e mudanças do cenário epidemiológico. 
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Cenário Epidemiológico 

  

 Decréscimo no número de casos da COVID-19 em Wuhan, capital da província  de 
Hubei, China (epicentro da pandemia) quando em 10/03/2020 foi considerado que a 
propagação da epidemia estava contida. 
 

  

     Aumento no número de casos da COVID-19 em outros locais do mundo, totalizando 
185 países/áreas/territόrios (exceto China) com o registro de 210.562 casos confirma-

dos e 9.511 óbitos  (taxa de letalidade: 4,5%) até 22 de março de 2020. 
 
 

  Neste novo cenário, a Europa é o continente com maior registro da COVID-19 

(Figura 1). Até 22 de março de 2020, destaca-se a Itália com 60.135 casos e 5.622 óbi-
tos, registrando elevada taxa de letalidade (9,3%). 
 
 

 

 Entre 16/03/2020 e 22/03/2020, o número de casos da COVID-19 no Brasil aumen-
tou de 234 para 1.546 (crescimento de 560%) com 25 óbitos (Taxa de letalidade: 
1,6%)   

 Entre 12/03/2020 e 22/03/2020 foram confirmados 32 casos da COVID-19 de resi-
dentes de Salvador, sem registro de óbitos (Figura 2).  
 

 O município de Salvador encontra-se classificado com transmissão comunitária 

(situação quando não é possível identificar o elo de transmissão do caso confirmado). 
 

 Importantes medidas para conter a propagação do vírus foram adotadas no âmbito do 
município de Salvador, a exemplo do Decreto nº 32.248 de 14 de março de 2020, do 
Decreto nº 32.256 de 16 de março de 2020 e do Decreto nº 32.268 de 18 de março de 
2020.  

 O principal eixo dessas medidas está na restrição da circulação de pessoas, com ob-

jetivo de reduzir a transmissão do vírus. 

 É importante ressaltar que países que adotaram medidas rigorosas de restrição de 

circulação de pessoas e demais medidas de precaução, apresentaram sucesso na redu-

ção de casos da COVID-19. 

 

 Em 26/02/2020, o Brasil confir-

mou seu primeiro caso da COVID-

19 de residente da cidade de São 

Paulo com histórico de viagem para 

Itália.  
 

 Em 11/03/2020, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) declarou 

a situação epidemiológica da CO-

VID-19 como Pandemia após o 

surgimento dos primeiros casos em 

dezembro na China e expansão de 

novos casos no mundo. 

 

 No Brasil, os casos vem apresen-

tando um curva crescente e medi-

das de restrição de circulação de 

pessoas e de precaução são funda-

mentais para a contenção da trans-

missão do vírus Sars Cov-2.  

 Entre 12/03/2020  e 22/03/2020,  

foram confirmados 32 casos da 

COVID-19 de residentes de Salva-

dor   

 Créditos: Medscape 

 

Principais atualizações: 

http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/
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Cenário Epidemiológico  

Fonte: OMS 

Figura 1. Casos confirmados no mundo da COVID-19  segundo região e data de notificação até 22 de março de 2020 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA. Obs: 1 caso assintomático 

Figura 2. Casos confirmados da COVID-19 segundo início de sintomas e padrão de transmissão, Salvador-Ba, Março 2020 
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Cenário Epidemiológico-Salvador   
 Entre 21 de janeiro a 22 de março de 2020, foram notificados 1.026 casos suspeitos da COVID-19, tendo sido 278 

casos descartados e 32 confirmados laboratorialmente (figura 3). 

 Dos 32 casos confirmados, 18 (56%) foram casos importados (histόrico de viagem para local de transmissão), 8 

(25%) transmissão local (identificada a cadeia de transmissão) e 6 (19%) transmissão comunitária (não identificada a 

cadeia de transmissão) (figura 2).  

 A mediana de idade dos casos confirmados foi de 36 anos (mínima 11 anos - máxima 82 anos) com predominância 

do sexo masculino (19/32; 59%).  Entre os casos com registro do Distrito Sanitario (DS) de residência, a maioria (18/28; 

64%) pertence ao DS Barra/Rio Vermelho. Entre os principais sintomas apresentados pelos casos confirmados, 77% 

(23/30) relataram febre. Entre os sintomas respiratórios, 73% (22/30) desenvolveram tosse, 42% (11/26) odinofagia, 36% 

(9/25) apresentaram coriza, 31% (8/26) dificuldade de respirar e 15% (4/26) dispneia (figura 4). Quanto a internação, 19%

(6/32) ficaram hospitalizados, todos na rede privada. 

 
Casos Notificados 

 (N=1.026) 

Casos  
Descartados 

 (N=278) 

Casos  
Suspeitos 
 (N=716) 

Casos  
Confirmados 

 (N=32) 

Figura 3. Situação dos casos notificados da COVID-19 em Salvador-Ba (27/01 a 22/03/2020) 

Figura 4. Principais sinais e sintomas apresentados pelos casos COVID-19, Salvador-Ba, Março* 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA. Dados de março até 22/03/2020 
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Notificação de casos suspeitos 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Febre1 E sintomas respiratórios (por 
exemplo, tosse e dificuldade para 
respirar) 

E Residir em área de transmissão comunitária2 

Quadro 1. Critérios para notificação de casos para COVID-19 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Febre1 OU sintomas respiratórios  
E 

Nos 14 dias antes do início dos sintomas, tenha tido contato próximo3 
com caso suspeito ou confirmado para o novo coronavírus (COVID-19) 

Definição de Caso Suspeito 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Febre1 OU sintomas respiratórios E Nos 14 dias antes do início dos sintomas, tenha tido contato próximo3 
domiciliar com caso confirmado para o novo coronavírus (COVID-19) 

Definição de Caso Provável 

1FEBRE: Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes idosos, imunossuprimidos ou que 
em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada 
em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. 

2 TRANSMISSAO COMUNITÁRIA: situação na qual não é possível identificar o elo de transmissão do caso confirmado. 

3CONTATO: Contato próximo é definido como estar a menos de dois metros de um paciente com suspeita de COVID-19. 
Contato é definido como: Toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso suspeito ou confirmado. Esse convívio 
pode se dar em casa e/ou em ambiente de trabalho, instituições de longa permanência, sala ou área de atendimento, aer-
onaves e outros meios de transporte, escola ou pré-escola. A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individuali-
zada, considerando-se o ambiente e o tempo de exposição. O contato pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma 

área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluíidos corporais, enquanto não esti-
ver usando o EPI recomendado. 

 Notificar APENAS como caso suspeito de COVID-19 os indivíduos que atendem a definição de caso (quadro 

1). 

 Preencher TODOS os dados da ficha de notificação disponível no link: http://bit.ly/notificaCOVID19 

 Esta ficha deve ser utilizada para envio das informações padronizadas sobre casos suspeitos da COVID-19  

pelos serviços públicos e privados e  para o envio das amostras ao LACEN-Ba.  

Coleta de Amostras Laboratoriais 

     Deve ser realizada nas seguintes situações 

 

 Pacientes com sinais de gravidade, Síndrome Respiratória Grave (SRAG)  

            ou internados. 

 

 Pacientes sem sinais de gravidade contactantes de caso COVID-19 suspeito ou confirmado. 

 

 Profissionais de saúde com sintomas respiratórios suspeitos da COVID-19.  
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https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=3PRKP3CAJ3
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Isolamento Domiciliar 

              14 DIAS 

Indivíduos que atendam os seguintes critérios devem ficar em isolamento domiciliar por 14 dias:  

 1. Casos suspeitos ou confirmados da COVID-19  

 

 2. TODAS as pessoas que tiveram contato com  

      um caso suspeito ou confirmado para COVID-19  

 

 3. Indivíduos com febre ou sintomas gripais  

    (por exemplo tosse, dor de garganta, coriza)  

Observações:  

 1) Em caso de piora dos sintomas, procurar atendimento médico imediatamente 

 2) Informações referentes a atestados médicos, consultar Portaria nº 454 de 20/03/2020 (Ministério da Saúde) 

 3) Durante o isolamento domiciliar, o caso suspeito ou confirmado deve manter as seguintes medidas de precaução: 

      - Se possível, permanecer em ambiente ventilado  

     - Utilizar máscara cirúrgica quando disponível 

     - Não compartilhar objetos e utensílios como talheres, copos e pratos. 

     - Utilizar a etiqueta adequada para tosse e espirro 

     - Se possível, manter-se em um cômodo diferente daquele dos demais moradores 

     - Dormir num local sem contato com outros moradores da residência 
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