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Principais Atualizações 

Dados do mundo atualizados até 12 de abril de 2020: 

Países, áreas ou territórios com casos confirmados: 213.  

Casos confirmados: 1.739.007. Óbitos: 108.432 (Fonte: OMS)  
 

 Destaca-se os EUA com 524.514 casos confirmados e 20.444 óbitos.  

 Esses dados superam em 6,5 vezes o número de casos e em 6,0 vezes o 

número de óbitos ocorridos na China, onde os primeiros casos surgiram no 

final de dezembro de 2019 e que atualmente possui o controle da epidemia 

no país.  

 Medidas de isolamento social são até o momento, a melhor alternativa 

para mitigar a ocorrência de casos e evitar o colapso imediato do sistema 

de saúde.  

  Modelos matemáticos têm sido investidos para avaliar o comportamento 

da curva epidêmica.   

 Os seguintes links apresentam alguns modelos para o entendimento do 

comportamento da COVID-19 no Brasil, Estados e Municípios:  

 http://painel.covid19br.org/  (FIOCRUZ-Ba e UFBA)  

 https://covid-calc.org/  (OPAS e UnB) 

 http://www.irrd.org/covid-19/  (IRRD/PE) 

 Os estudos preditivos são ainda um desafio, especialmente para estimar 

qual o melhor momento para o relaxamento do distanciamento social.  

  A COVID-19 é uma doença nova e afirmações categóricas sobre o seu 

padrão podem ser subestimadas ou superestimadas.   
 

   Salvador r egistrou de 01/03 até 12/04/2020, 427 casos confirmados e 

12 óbitos da COVID-19.  

Reuters/CDC 

Definições operacionais so-

bre: 

 Definição de casos suspeitos 

e confirmados 

 Classificação e  

     Encerramento de casos  

 Notificação e registro de 

casos 

 Legislações vigentes  

 Investigação laboratorial 

Encontram-se disponíveis no  

Guia de Vigilância Epidemio-

lógica do Ministér io da Saúde 

disponível em: 

 https://www.saude.gov.br/

images/pdf/2020/April/06/

GuiaDeVigiEp-final.pdf  
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Casos suspeitos e confirmados da COVID-19 em Salvador-Ba 
 Entre o mês de março e 12 abril de 2020, foram notificados pela rede pública e privada de Salvador 6.060  

    casos suspeitos da COVID-19. Desses, 427 foram confirmados no referido período.  

 Os casos confirmados em Salvador correspondem ao número de amostras analisadas laboratorialmente  (N=366) 

e mais recentemente, aos casos confirmados pelo critério clínico-epidemiológico (N=61) não refletindo um real 

cenário epidemiológico da situação da COVID-19 no município.  

 No dia 20/03/20  houve uma concentração de indivíduos que iniciaram os sintomas da COVID-19 (Figura1).  

 Entre os casos confirmados (N=427), existe uma pequena predominância do sexo feminino (227; 53,2%)   

 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/Banco de dados Redcap/E SUS VE. * Dados de março até 12/04/2020 (Preliminares sujeitos a alterações) . 
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Figura 2. Distribuição das idades dos casos confirmados, COVID-19 entre março e abril* 2020, Salvador-Ba 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/Banco de dados Redcap/E SUS VE. * Dados de março até 12/04/2020 (Preliminares sujeitos a alterações) . 
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Figura 1. Casos confirmados da COVID-19 de acordo com data de início de sintomas, março-abril*- 2020 Salvador-Ba.

 Em Salvador, a COVID-19 tem acometido todas as idades, sendo a mediana (min-max) de 36 (0-96) anos, 

com maior frequência (89; 25,6%) no grupo de 30-39 anos (figura 2).  

N= 347 

Data de início de sintomas: 347 casos 

Sem sintomas: 14 casos 

Em Investigação da data de início de sintomas: 56 casos 
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 Em relação a distribuição de casos confirmados da COVID-19 entre os 12 Distritos Sanitários  (DS) de Salvador, o DS 

Barra Rio Vermelho tem apresentado a maior incidência (33,3 casos p/ 100.000 habitantes), seguido do DS Brotas (25,7 ca-

sos por 100.000 habitantes e DS Boca do Rio (25,1 casos por 100.000 habitantes) (Figura 3). 

Figura 3. Incidência de casos confirmados da COVID-19 por Distrito Sanitário de Salvador-Ba 

Figura 4. Número de casos de COVID-19 laboratorialmente confirmados (por RT-PCR em secreção de naso/orofaringe) e percentual 

de pacientes com resultado positivo para COVID-19 entre os testados pelo LACEN-Bahia, Salvador, 26 de fevereiro a 06 de abril de 

2020. 

OBSERVAÇÕES: 
 

1. As datas representam as datas de coleta das amostras e não as datas de início dos sintomas. 
 

2. Ainda há amostras coletadas de pacientes com suspeita de COVID-19 a serem testadas, elas não foram consideradas nesse 
gráfico que apresenta apenas os resultados para as amostras já testadas. 
 

3. O percentual de amostras detectáveis para SARS CoV-2  nesse período variou de 0,0-14,8% das amostras. 

4. Observa-se um aumento no percentual de positividade a partir do dia 07/04.  

                                    Fonte: Dados obtidos do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) em 09/04/2020  


