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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 

 Desde os primeiros casos confirmados da COVID-19 na China em novembro de 2019, o mundo registrou até a 26ª sema-

na epidemiológica, 9.653.048 casos com 491.128 óbitos.   

 O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking entre os países com maior número de casos confirmados. Até a 26ª semana epidemi-

ológica, registrou 1.313.667 casos confirmados e 57.070 óbitos, atrás apenas dos EUA com 2.411.522 casos confirmados e 

122.295 óbitos.   

 Em 26 de  fevereiro de 2020, São Paulo registrou  o primeiro caso confirmado da COVID-19 no Brasil e manteve-se até a 

26ª semana epidemiológica sendo o Estado com maior número de casos confirmados (N= 265.581) e maior número de 

óbitos (N= 14.263) do país.   

 A Bahia ocupa o 8º lugar entre os Estados brasileiros com maior número de casos. Desde o primeiro caso confirmado em 

06/03/20, 65.244 casos da COVID-19 foram registrados até o dia 27/06/20 e destes, 1.697 óbitos (taxa de letalidade de 

2,6%).  

 No período de 11/03 a 27/06/20, 107.189 casos suspeitos da COVID-19 de residentes de Salvador foram notificados sen-

do 35.801 descartados e 30.990 casos confirmados. Dos confirmados, 30.438 foram pelo critério laboratorial e 552 pelo 

critério clínico-epidemiológico (Figura 1).  

 Dos 30.990 casos confirmados de residentes de Salvador, 16.115 estão recuperados (cura) e 1.216 evoluíram à óbito. 

 Os dados apresentados no presente boletim referentes a Salvador compreendem o período de 11/03 a 27/06/2020 (até a 

26ª semana epidemiológica).  

 Considerando a existência de indivíduos assintomáticos, indivíduos não captados pelo sistema de notificação e a não reali-

zação de testagem em todos os residentes de Salvador, o número de casos confirmados informados no presente boletim 

podem estar subestimados, assim como a taxa de letalidade pode estar superestimada.  

 
 

(Fonte: Organização Mundial de Saúde. https://covid19.who.int/;  Ministério da Saúde. https://covid.saude.gov.br/).  

Dados atualizados em 27 de junho de 2020. 

 

Figura 1. Casos confirmados segundo data de início dos sintomas1,  Salvador-BA, 11/03 a 26/06/20. 

1 Para os assintomáticos considerou-se como data de início dos sintomas, a data da coleta, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. 
² 451 casos estão sem informação da data da coleta e data de início dos sintomas. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/ e-SUS/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 27/06/2020.  
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SITUAÇÃO LABORATORIAL 

Figura 2. Casos confirmados e descartados da COVID-19 através da técnica RT-PCR, Salvador-BA, 11/03 a 27/06/20. 

Fonte: SMS/COE Municipal./NTI. Dados preliminares sujeitos a alteração.  

Obs.: Tipo de teste realizado - Medteste® Eco® LivLon®  

 No período de 01 março a 27 de junho de 2020 foram examinadas pelo Laboratório Central do Estado da Bahia (LACEN-

BA) 50.678 amostras de residentes de Salvador, com 613 (1,2%) resultados inconclusivos e 15.597 (30,8%) com resultado 

detectável para o vírus SARS CoV-2 através da técnica RT-PCR com uma mediana de 162,5 (6 - 487) casos confirmados/

dia. Em relação as amostras examinadas, a proporção de amostras positivas permanece elevada (Figura 2).  

Além de amostras confirmadas pelo LACEN-BA, 11.978 amostras pela técnica RT-PCR foram confirmadas por laborató-

rios privados. 

Figura 3. Proporção de positividade para COVID-19 através de testes rápidos segundo faixa etária, Salvador-BA, 07/04 a 

27/06/20. 

 Testes rápidos para detecção de anticorpos (imunocromatografia) foram realizados pela SMS Salvador, especialmente nos 

bairros com maior número de casos da COVID-19. Entre os 56.825 indivíduos testados, 11.681 foram positivos (20,5%). 

 De acordo com a faixa etária dos casos positivos por teste rápido, a maior frequência foi no grupo de 20-29 anos (37,7%) 

(Figura 3). 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração.  
Obs.: (1) 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/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

Figura 4. Distribuição dos sintomas da COVID-19 dos casos confirmados, Salvador-BA, 11/03 a 27/06/20. 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE | DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CIEVS SSA   Nº 13, JUN 2020 

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DA COVID-19, SALVADOR-BA 

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

Figura 5. Comorbidades dos casos confirmados da COVID-19, Salvador-BA, 11/03 a 27/06/20.  

 Em relação ao quadro clínico dos casos confirmados, 28.633 (92,4%) foram casos leves (Síndrome Gripal), e 2.357 (7,6%) 

casos graves (Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG). Entre os principais sintomas apresentados, destacaram-se a febre 

(47%) e cefaleia (14,9%), e dentre os sintomas gripais, tosse (56,4%), odinofagia (23,2%) e dispneia (21,1%) (Figura 4).  

  A maioria dos casos confirmados (80,3%) reportaram não ter comorbidades. Dentre as comorbidades relatadas, a mais 

frequente foi doença cardíaca (8,2%), seguida de diabetes (6,5%), considerados fatores de risco para o agravamento da CO-

VID-19. (Figura 5). 
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Figura 7. Distribuição dos casos confirmados da COVID-19 segundo DS de residência, Salvador-BA, 11/03 - 27/06/20. 

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

BA, os DS Barra/Rio Vermelho, Brotas, e Centro Histórico apresentaram, respectivamente, as maiores incidências por 100.000 

habitantes (Figura 7).  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/ e-SUS notifica/SIVEP Gripe 

 

 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 ultrapassam o limite 

superior esperado para o ano de 2020 até o momento (Figura 6).  

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

Figura 6. Diagrama de controle de casos de SRAG por COVID-19 e por outros vírus respiratórios de residentes de Salvador-

BA, segundo semana epidemiológica, 2020.  



 Em relação a distribuição dos óbitos pela COVID-19 de acordo com o Distrito Sanitário (DS) de residência em Salvador-

BA, os DS Itapagipe, Subúrbio Ferroviário e Liberdade registraram as maiores incidências por 100.000 habitantes (Figura 9).  
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Figura 9. Distribuição dos óbitos pela COVID-19 segundo DS de residência, Salvador-BA, 28 de março - 27 de Junho de 
2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM 

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

Figura 8. Incidência dos casos confirmados e óbitos da COVID-19, por faixa etária, Salvador-BA, 28/03 a 26/06/20. 

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

mais frequentes em indivíduos do sexo feminino (54,3%;16.831).  

 Em relação a faixa etária, os casos confirmados e os óbitos da COVID-19 têm sido menos incidente nas crianças e 

jovens. O maior risco de adoecer e de óbito permanece nos indivíduos com 80 anos e mais, seguido daqueles entre 70 a 

79 anos (figura 8).  
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Figura 11. Distribuição de óbitos por raça/cor, Salvador-BA, 28 de março – 30 de Junho de 2020. 

 Salvador registrou no período de 28 de março a 27 de junho de 2020, uma média de 14 (quatorze) óbitos por dia pela CO-

VID-19, com registro de maior ocorrência em 27 de maio e 08 de junho (35 óbitos), de residentes de Salvador (Figura 10).  

 A média da taxa de letalidade foi de 3,4% no mesmo período. Ainda no que se refere a taxa de letalidade, considerando a 

raça/cor, foi possível observar uma maior taxa na população negra (5,7%).  

 

Figura 10. Distribuição dos óbitos de COVID-19, por data de ocorrência, Salvador-BA, 28 de março - 27 de Junho de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM  

Obs:  foi considerado o período de 02 dias (anterior e posterior) para o cálculo da média móvel. 

 

 

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DE ÓBITOS POR COVID-19 EM SALVADOR-BA 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM  

 Até o dia 27 de junho de 2020, dos dados com a variável raça/cor preenchidos, observa-se que a maioria dos óbitos de resi-

dentes de Salvador-BA, ocorreu em indivíduos da raça/cor preta/parda (885;79%) (Figura 11). Vale salientar que 79,2% da 

população de Salvador-BA se autodeclara preta ou parda (Fonte: IBGE, 2018). Ressalta-se que para essa análise 95 (7,8%) 

dos óbitos não possuíam o campo raça/cor preenchido. 
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Todas as informações que constam no boletim são provenientes dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde:  

Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL): é o sistema utilizado para cadastro das mostras que serão 

encaminhadas ao LACEN para realização dos exames.  

e-SUS notifica: sistema de notificação de casos suspeitos da COVID-19 (Síndrome Gripal).  

SIVEP Gripe: sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gr ipe, utilizado para notificação dos casos de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 

Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM): sistema desenvolvido pelo Ministér io da Saúde para unificação 

dos dados sobre óbitos no país. 

 

 As informações deste boletim podem apresentar divergências nos dados dos demais meios de divulgação devido aos 

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

NOTIFIQUE! 

RECOMENDAÇÕES: 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES! 

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o antebraço, e não com as mãos.  

 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

  

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.  

 

 Evitar contato próximo, mantendo distância de pelo menos 02 metros, de indivíduos confirmados ou suspeitos para CO-

VID-19; 

 

 Manter o isolamento social durante o período agudo da infecção pelo SARS CoV– 2, por um período mínimo de 14 

(quartorze) dias a partir da data de início dos sintomas. 

 

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

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

impacto nos serviços de saúde. 

 

 


