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Cenário Epidemiológico de Salvador-BA 

  

  
  
 
  
 
   

   
 
 
 
 
 

 

 

  

         Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

         Obs.: 1.869 casos sem informação da data de início de sintomas; 2.493 casos assintomáticos.  

  

 Desde o surgimento de casos da COVID-19, foram registrados no mundo 7.701.685 casos confirmados e 426.595 óbitos 

até 13 de junho de 2020.  

 No decorrer da pandemia, o Brasil avançou no ranking entre os países com maior número de casos e atualmente ocupa o 

2º lugar com 850.514 casos confirmados da COVID-19, atrás apenas dos EUA com 2.079.592 casos confirmados (dados 

até 13 de junho de 2020).  

 Desde o primeiro caso confirmado na Bahia em 06 de março de 2020, foram registrados até o dia 13 de junho, 35.788 

casos confirmados da COVID-19 e 1.069 óbitos. 

 Salvador representou  56,1 % desses casos da Bahia, com o registro de 20.067 casos confirmados e 743 óbitos da COVID-

19, apresentando uma taxa de letalidade de 3,7%.   
 

 No período de 11 março a 13 junho, 64.368 casos suspeitos da COVID-19 de residentes de Salvador foram notificados 

com a confirmação de 20.067 casos, sendo 16.254 pelo critério laboratorial e 3.813 pelo critério clínico-epidemiológico  

(Figura 1).  

 Apesar da curva epidemiológica apresentar um movimento decrescente do número de casos, vale salientar que ainda há 

amostras coletadas de pacientes com suspeita da COVID-19 a serem testadas e que não foram consideradas nesse gráfico. 

que apresenta  apenas a data de início dos sintomas dos casos com amostras já testadas.  

 

Figura 1. Casos da COVID-19 segundo início dos sintomas, Salvador-BA, 11 de Março – 13 de Junho de 2020. 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

 

Figura 3. Principais sinais e sintomas apresentados da COVID-19, Salvador-BA, 11 de Março – 13 de Junho  

de 2020. 
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Perfil clínico-epidemiológico de casos da COVID-19, Salvador-BA 

 Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

Obs: 338 casos confirmados não tem informação sobre sintomas. 

Figura 2. Raça/Cor dos casos confirmados da COVID-19, Salvador-BA, 11 de Março – 13 de Junho de 2020. 

 Até do dia 13 de junho, a maioria dos casos confirmados declarou-se da raça/cor negra (9.578; 74%). Vale salientar que  

7.132 (36%)  das notificações de casos confirmados não possuíam o campo raça/cor preenchido. (Figura 2).  

 No que se refere ao quadro clínico dos casos confirmados,  18.344 (91,4%) foram casos leves (Síndrome Gripal), e 1.723  

(8,6%) casos graves (Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG). Entre os principais sintomas apresentados, destacaram-

se a febre (48,2%) e cefaleia (17,4%), e dentre os sintomas gripais, tosse (58,7%), odinofagia (23,1%) e dispneia (22,1%) 

(Figura 3). 
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Cenário Epidemiológico-Salvador   
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Figura 4. Casos confirmados da COVID-19 e coeficiente de incidência (por 1 milhão de hab.) segundo faixa etária, Salva-
dor-BA, 11 março - 13 junho de 2020. 

Figura 5. Incidência dos casos da COVID-19 segundo DS de residência, Salvador-BA, 11 de Março - 13 Junho de 2020 

 No que se refere a distribuição dos casos confirmados da COVID-19 por Distrito Sanitário (DS) de residência em Salvador, 

os DS Barra/Rio Vermelho, Brotas, Boca do Rio, Liberdade e Centro Histórico registraram as maiores incidências por 100.000 

habitantes (Figura 5).  

 De acordo com o sexo, observa-se que os casos da COVID-19 em residentes de Salvador apresentam-se até o momento 

mais frequentes (55%;10.981) em indivíduos do sexo feminino. Em relação a faixa etária, pessoas da faixa de >80 anos 

apresentam maior risco de adoecer (Figura 4).  

Fonte: e-SUS notifica/SIVEP Gripe 
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Figura 6. Casos confirmados e descartados da COVID-19 através da técnica RT-PCR, Salvador-BA, 01 Abril - 13 Junho de 2020. 

 

 

 

 Das amostras examinadas diariamente pelo Laboratório Central do Estado da Bahia (LACEN-BA), no período de 01 

abril a 13 de junho foram confirmadas 11.863 amostras para o vírus SARS Cov-2 através da técnica RT-PCR com uma 

mediana de 134,5 (6 - 487) casos confirmados/dia. A proporção de amostras positivas permanece elevada  (Figura 6).   

Situação Laboratorial 

 No período de 7 de abril a 12 junho de 2020, 26.466 testes rápidos para detecção de anticorpos (imunocromatografia) 

foram realizados pela SMS/Salvador, especialmente nos bairros com maior número de casos da COVID-19 e consequente-

mente, locais onde foram adotadas medidas de restrição e distanciamento social mais rigorosas.  

 Dos  26.466 testes rápidos realizados, 4.627 (17,5%) foram positivos para COVID-19. 

 Os bairros de Paripe e São Marcos, apresentaram  as maiores frequências de indivíduos infectados a partir dos testes reali-

zados (28,8% e 30,7%, respectivamente) (Figura 7).   

 Vale ressaltar a possibilidade das prevalências encontradas serem superestimadas, tendo em vista que a oferta dos testes 

podem ter atraído indivíduos que ainda não haviam realizado exame laboratorial mas que apresentavam sintomas ou conta-

to com caso positivo. 

 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

Obs.: Ainda há amostras coletadas de pacientes com suspeita da COVID-19 a serem testadas e não foram consideradas nesse gráfico. 
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Fonte: SMS/COE Municipal. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

Obs.: Tipo de teste realizado - Medteste® Eco® LivLon®  
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Figura 7. Proporção de testes rápidos para COVID-19 por bairro, Salvador-BA, 07 de Abril - 12 de Junho de 2020 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

N
. t

e
st

es
 



 

PAG. 05 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE | DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CIEVS SSA   Nº 12, JUN 2020 

Cenário Epidemiológico-Óbitos  

Figura 9. Distribuição de óbitos pela COVID-19 por bairro de residentes de Salvador-BA, 28 de Março – 13 de Junho de 2020. 

 Salvador registrou no período de 28 de março a 13 de junho de 2020 uma média de 08 (oito) óbitos por dia pela COVID-19, 

com registro de maior ocorrência em 26 de maio e 27 de maio, com 39 e 34 óbitos, respectivamente,  de residentes de Salvador   

A média da taxa de letalidade foi de 3% no mesmo período (Figura 08). 

 A distribuição dos óbitos por bairros de residência apresentou uma variação de 1 a 32 óbitos de Salvador no período de 28 de 

março a 13 de junho de 2020 (Figura 09). 

Figura 8. Número de óbitos por dia e taxa de letalidade/dia de residentes de Salvador-BA, que foram a óbito pela COVID-
19, 28 de Março– 13 de Junho de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/e-SUS/SIVEP Gripe/SIM  
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 As informações deste boletim podem apresentar divergências nos dados dos demais meios de divulgação devido aos ho-

rários de encerramento de dados, instabilidades e congestionamento dos sistemas oficiais. 

 Até o momento, as recomendações gerais de etiqueta respiratória, isolamento/ distanciamento social e utilização de equi-

pamentos de proteção individual continuam sendo as medidas mais eficazes na redução da taxa de transmissão e do impacto 

nos serviços de saúde. 

  

Informações importantes: 

NOTIFIQUE! 

Figura 10. Diagrama de controle de casos de SRAG por COVID-19 e por outros vírus respiratórios de residentes de Salva-

dor-BA, segundo semana epidemiológica, 2020.  

 Casos internados e casos com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) encontram-se notificados no Sistema SIVEP 

Gripe, dentre eles casos positivos para COVID-19. O gráfico abaixo apresenta o diagrama de controle da SRAG por semana 

epidemiológica de notificação de indivíduos residentes de Salvador, indicando um aumento no número de casos, os quais ultra-

passam o limite superior esperado para o ano de 2020 até o momento (Figura 10).  
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Semana epidemiológica 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUBMUNI/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

 


