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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 

Figura 1. Distribuição dos casos suspeitos e confirmados da COVID-19, segundo data de início dos sintomas1, Salvador-BA, 

11/03 a 31/10 de 2020. 

1 Para os assintomáticos considerou-se como data de início dos sintomas, a data da coleta, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/ e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 31/10/2020. 

 

Fonte: OMS/MS/SESAB/DIVEP/SMS/CIEVS/SSA 

Dados até a 40ª Semana Epidemiológica 

MUNDO: 

 Casos: 45.947.619 

 Óbitos: 1.186.467  

BRASIL: 

 Casos: 5.535.605  

 Óbitos: 159.884  

BAHIA: 

 Casos: 353.157 

 Óbitos: 7.622 

SALVADOR: 

Casos: 92.212 

Óbitos: 2.655 

 De acordo a Organização Mundial de Saúde (OMS), alguns países já vivenciam uma “nova onda” da COVID-19 

(Estados Unidos, França, Espanha, Reino Unido e Alemanha).  

 A China, país precursor da pandemia da COVID-19, registrou 91.893 casos confirmados até 31/10, conseguindo controlar 

o avanço dos casos. O Brasil registrou 5.443.712 casos a mais que a China e quatro capitais (São Paulo, Brasília, Rio de Ja-

neiro e Salvador, respectivamente), superaram o número de casos confirmados da China.  

  Do total de 45.947.619 casos confirmados da COVID-19 no mundo, ate o momento, apenas 06 casos foram confirmados 

como casos de reinfecção pelo vírus SARS CoV-2. Com o objetivo de identificar  casos suspeitos de reinfecção para pro-

porcionar monitoramento epidemiológico e laboratorial adequados, o Ministério da Saúde publicou a nota técnica 52/2020, 

divulgada no presente boletim.  

Casos confirmados: 

     (N= 92.212) 
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SITUAÇÃO LABORATORIAL DA COVID-19 

Figura 2. Casos confirmados e descartados da COVID-19 através da técnica RT-PCR, Salvador-BA, 11/03 a 31/10 de 2020. 

 De 01/03 a 31/10/20 foram examinadas 120.499 amostras através da técnica RT-PCR de residentes de Salvador pelo Labora-

tório Central do Estado da Bahia (LACEN-BA). Dessas, 28.772 amostras (23,9%) com resultado detectável para o vírus 

SARS CoV-2. A mediana foi de 100 (min-max 1- 400) casos confirmados/dia no período (Figura 2). A média da proporção 

de positividade por SE da data da coleta permanece em 16% (SE 43).  

 É possível observar a partir do dia 31/08 um aumento no número de testes realizados, com maior registro em 08/10 (1.483). 

Sugere-se que esse aumento esteja relacionado com o início da testagem nas escolas estaduais do município. Até o dia 

29/10/2020, essa ação contribuiu com 41,2% dos testes realizados nesse período, representando 16,8% dos testes com resul-

tado detectável para a COVID-19 em Salvador, o que pode ter contribuído com o número de testes positivos no período ana-

lisado (Figura 2).   

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 31/10/2020.  
Obs: existem amostras que foram coletadas e que não foram consideradas para análise por não ter ainda o resultado liberado. 
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Fonte: SEC/SESAB/DIVEP/CIEVS Bahia 

 No periodo de 31/08 a 26/10, residentes de Salvador foram testados atraves da tecnica RT-PCR dentro da  proposta in-

stituida pela Secretaria de Saude do Estado da Bahia e Secretaria de Educacaoo e Cultura do Estado da Bahia para 

conhecimento da situacao da COVID-19 no ambiente escolar.  

 Entre os 15.498 escolares, professores e funcionarios testados nos polos escolares do Suburbio Ferroviario, Cajazeiras e 

Liberdade, 5,05% (737) apresentaram resultado detectavel e 1,27% (197) apresentaram resultado inconclusivo 

(Tabela1). 

 De acordo com a faixa etaria, o grupo de 11 a 20 anos apresentou maior percentual de casos positivos (83,6%)  (Tabela 

2). 

Tabela 1.  Resultados dos exames de RT-PCR realizados nos polos escolares de Salvador-Ba, 31/08 a 26/10/20. 

Tabela 2.  Resultados dos exames de RT-PCR realizados nos polos escolares de Salvador-Ba, segundo faixa etária, 

31/08 a 26/10/20. 
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Figura 4. Incidência¹ (A) e mortalidade2 (B) da COVID-19, por sexo e faixa etária, Salvador-BA, 11/03 a 29/08 de 2020. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DA COVID-19, SALVADOR-BA 

 Até a 44ª SE, a mediana de idade dos casos confirmados da COVID-19 de residentes de Salvador correspondeu a 41 (min-

max 0-99) anos.  

 De acordo com o sexo, indivíduos do sexo feminino apresentaram a maior frequência de casos da COVID-19 (50.419; 

54,7%). 

 Em relação à taxa de incidência, os indivíduos ≥ 80 anos e do sexo masculino continuam apresentando maior  r isco de 

adoecer e evoluir para óbito (9.082,71 casos por 100.000 habitantes), seguido dos indivíduos de 70 a 79 anos com uma taxa de 

incidência de 6.231,92 casos por 100.000 habitantes (Figura 4 A).  

No que se refere a mortalidade, os indivíduos ≥ 80 anos e do sexo masculino apresentam maior  r isco para evoluir  a óbi-

to, seguido dos indivíduos da mesma faixa etária e do sexo feminino (Figura 4 B). 

  A faixa etária de 0 a 4 anos vem apresentando o menor risco de adoecer e de morrer (Figura 4 A e B). 

Figura 5. Distribuição dos casos e óbitos da COVID-19, segundo raça/cor, 2020. 

 Até 31/10/20, dos casos com a variável raça/cor preenchida, observa-se que a maioria dos casos da COVID-19 de residentes 

de Salvador - BA ocorreu em indivíduos da raça/cor preta/parda (57.980; 62,9%) (Figura 5A). Esse mesmo padrão é observa-

do para os óbitos (1.865; 70,2%) (Figura 5B). Dos casos confirmados da raça/cor negra, 3,2% evoluíram para óbito, represen-

tando a população com maior risco de morrer pela doença. 

 Vale salientar que 79,2% da população de Salvador - BA se autodeclara preta ou parda (Fonte: IBGE, 2018).  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUBIMUNI/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 31/10/2020. 

Sem informação de raça/cor: casos = 15.906 / óbitos = 198. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SUBIMUNI/SIVEP Gripe/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 31/10/2020. 

Obs: ¹ Taxa calculada por 100.000 habitantes / 2 População estimada: 2.872.347 habitantes (IBGE, 2019).  

A) B) 

A) B) 
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM SALVADOR-BA 
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Figura 7. Distribuição dos óbitos de COVID-19 por data de ocorrência, Salvador-BA, 28/03 a 28/08 de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 30/10/2020. 

 

  Considerando a média móvel de sete dias, Salvador registrou 2.655 óbitos por COVID-19 no período de 28/03 a 

30/10/2020, com uma média de 13 óbitos por dia, e registro de maior ocorrência de óbitos continua sendo no dia 

20/06/2020 (N=40) (Figura 7).  

  Da SE 40 a SE 44, a taxa de letalidade permanece em 2,9%. No mesmo período, a taxa de mortalidade aumentou de 88,6 

para 92,4/100.000 habitantes. 

  Devido a dinamicidade dos dados, vale ressaltar que estes encontram-se sujeitos a alterações devido ao intervalo entre o 

tempo da ocorrência do óbito e a digitação da declaração de óbito no sistema de informação.  

  Entre as SE 23 e SE 28 concentrou-se o maior percentual de casos confirmados da COVID-19 de residentes de Salvador

(39.825; 43,2%), com destaque para a SE 25 que registrou (8.577; 9,3%) dos novos casos confirmados, representando um 

incremento de 53,8% em relação a SE anter ior  e uma redução de 38,5% na semana seguinte (Figura 6).  

  É possível observar uma tendência de queda no percentual de casos novos a partir da SE 28, entretanto houve um pico na 

SE 31, com incremento de 32,9% em relação a SE 30. Nas semanas seguintes, o percentual de casos novos representou 

cerca de 1% do total de casos ocorridos durante o periodo (Figura 6).  

Figura 6.  Distribuição de casos novos¹ da COVID-19, em percentual, segundo semana epidemiológica de início dos sinto-

mas, 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 31/10/2020. 

1 Para os assintomáticos considerou-se como data de início dos sintomas, a data da coleta, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. 



 No que se refere a distribuição da taxa de mortalidade acumulada da COVID-19 por Distrito Sanitário (DS) de residência 

em Salvador-BA, os DS Itapagipe, DS Liberdade e DS Centro Histórico, permanecem apresentando as maiores taxas de 

mortalidade por 100.000 habitantes (Figura 9A). Os DS que apresentaram a maior taxa mortalidade por 100.000 habitantes 

nas últimas quatro semanas foram os DS Boca do Rio, Barra/Rio Vermelho, Centro Histórico, Brotas e Liberdade. (Figura 

9B).  

 O DS Centro Histórico se destaca ao apresentar as maiores taxas de incidência e mortalidade (acumulada e das últimas 04 

semanas) quando comparado aos demais DS (Figura 8 A e B; Figura 9 A e B). 
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Figura 9. Distribuição espacial da mortalidade1 da COVID-19, segundo DS de residência, Salvador-BA, 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 30/10/2020. 

1 Mortalidade por 100.000 habitantes. População estimada: 2.872.347 pessoas. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 31/10/2020. 

1 Incidência por 100.000 habitantes. População estimada: 2.872.347 pessoas. 

Figura 8. Distribuição espacial da incidência1 de casos confirmados da COVID-19, segundo DS de residência, Salvador-BA, 

2020. 

 

  As figuras a seguir representam a dinâmica das taxas de incidência e de mortalidade acumulada desde o primeiro caso e 

óbito da COVID-19 (A) em Salvador e de apenas as últimas quatro semanas epidemiológicas, SE 40 a SE 44 (B), por Dis-

trito Sanitário (DS) de residência em Salvador.  

  A incidência acumulada da COVID-19 até a SE 44 por DS de residência em Salvador-BA concentrou-se nos DS Barra/

Rio Vermelho e DS Centro Histórico, com 4.183 por 100.00 habitantes e 4.080 por 100.000 habitantes, respectivamente. 

(Figura 8A)  

 O DS Centro Histórico também continua entre os DS de maior incidência nas últimas quatro semanas, juntamente com os 

DS Cajazeiras e Barra/Rio Vermelho (Figura 8B).  

A) B) 

A) B) 

    Mortalidade acumulada 
Mortalidade últimas 4 semanas 
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ORIENTAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A CONDUTA FRENTE A UM CASO  

SUSPEITO DE REINFECÇÃO DA COVID-19 NO BRASIL 
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          Embora avanços tecnológicos e científicos tenham 

sido obtidos em tão pouco tempo desde a declaração da 

COVID-19 como uma Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional, naturalmente, tratando-se de uma 

doença até então desconhecida, há ainda muitas incertezas a 

respeito de diversos aspectos essenciais para compreensão 

da dinâmica de transmissão, da imunidade adquirida e sua 

persistência, pois recentes estudos publicados admitem a 

possibilidade de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 em um 

curto período de tempo. A analogia com outros vírus respi-

ratórios indica que a hipótese de reinfecção é plausível.  

          A reinfecção por cepas homólogas também é uma 

possibilidade, mas no atual cenário, e em virtude do conhe-

cimento de que o SARS-CoV-2 pode provocar eventual-

mente infecções por períodos prolongados de alguns meses, 

faz-se necessário determinar critérios de confirmação, como 

sequenciamento genômico, para comprovação de que se 

tratam de infecções em episódios diversos, por cepas virais 

diferentes. 

          Algumas situações devem ser amplamente discutidas 

antes de ser considerada a suspeita de reinfecção pelo vírus 

SRAS-CoV-2, como: erros na coleta do material para testa-

gem diagnóstica, uso de testes com baixa sensibilidade e 

especificidade, diferenças na resposta imunológica dos indi-

víduos ao vírus e uso de medicamentos que podem debilitar 

o sistema imunológico dos pacientes, fazendo com que uma 

infecção que aparentemente estivesse curada corresponda à 

persistência de um mesmo episódio de infecção.  

          Dessa forma, identifica-se a necessidade de sistemati-

zar as informações relativas aos possíveis casos de reinfec-

ção que vem sendo detectados no país e harmonizar as 

definições pertinentes, a fim de obter dados para compreen-

são do fenômeno e, se necessário, adequar os processos de 

vigilância, medidas de prevenção, controle e atenção aos 

pacientes.  

 

HISTÓRICO 

NOTA TÉCNICA Nº 52/2020-CGPNI/DEIDT/SVS/MS 

 

Definição preliminar de caso suspeito: 

Indivíduo com dois resultados positivos de RT-PCR 

em tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com inter-

valo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios 

de infecção respiratória, independente da condição 

clínica observada nos dois episódios.  

 

Observação:  

Caso não haja a disponibilidade das duas amostras 

biológicas, com a conservação adequada, a investiga-

ção laboratorial não poderá ser complementada, invia-

bilizando a análise do caso.  

 

Objetivo: Identificar  casos suspeitos de 

reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 no Bra-

sil, para proporcionar monitoramento epide-

miológico e laboratorial adequados.  

  

Esta nota técnica será revista e atualizada na medida em que as evidências científicas ou do serviço agreguem informa-

ções adicionais em relação ao tema e que indiquem parâmetros distintos daqueles definidos.  

O Ministério da Saúde reforça a necessidade de identificar e monitorar a ocorrência de casos suspeitos de reinfecção pelo 

SARS-CoV-2 no país, principalmente frente ao cenário pandêmico e com o intuito de caracterizar o perfil epidemiológi-

co de possíveis casos para adoção de medidas de vigilância, prevenção e controle, que se façam necessárias. 

 

Os dois episódios devem estar devidamente notificados no 

sistema de informação adequado (e-SUS notifica ou SIVEP 

Gripe), assim como os laudos dos exames laboratoriais do 

RT-PCR devem ser anexados na ficha de notificação. 

 

As notificações dos casos de reinfecção devem ser reali-

zadas através de formulário online disponível no site do 

CIEVS Salvador. 

Link: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?

id_aplicacao=60327   

IMPORTANTE! 

NOTIFICAÇÃO 

 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=60327
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=60327
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As informações deste boletim podem apresentar divergências nos dados dos demais meios de divulgação devido aos horários de en-

cerramento de dados, instabilidades e congestionamento dos sistemas oficiais. 

NOTIFIQUE! 

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

CONFIRMADOS PARA COVID-19 

10.704 (11,6%) 

CASOS CONFIRMADOS 

92.212 

ÓBITOS 

2.655 

RECUPERADOS 

88.460 

ATIVOS* 

1.097 

INTERNADOS 

437 

CASOS EM UTI 

208 

CASOS EM LEITO  

229 

LETALIDADE 

2,9% 

MORTALIDADE¹ 

92,4 

Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 31/10/2020. 

¹ Taxa calculada por 100.000 habitantes. População estimada: 2.872.347 pessoas (IBGE, 2019).  

EM ISOLAMENTO DOMICILIAR 

660 

 


