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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 

Figura 1. Casos confirmados da COVID-19 segundo data de início dos sintomas1,  Salvador-BA, 11/03 a 18/07 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 18/07/2020. 

 

Na 29ª semana epidemiológica, o BRASIL manteve no 2º lugar  no ranking entre os países com maior número 

de casos e óbitos confirmados, com 1.313.667 casos e 57.070 óbitos (Fonte: MS/SVS)  

O primeiro caso confirmado na BAHIA ocorreu em 06/03/20, e até o dia 18/07/20, o Estado registrou  120.238 

casos confirmados da COVID-19 e destes, 2.793 óbitos (taxa de letalidade de 2,3%) (Fonte: SESAB/DIVEP).  

SALVADOR - Período de 11/03 a 18/07/20: 

Confirmados: 

46.590 

Notificados: 

142.890 

Desde os primeiros casos confirmados da COVID-19 na China em novembro de 2019,                                                  

o MUNDO registrou até a 29ª semana epidemiológica, 13.790.785 casos confirmados e 593.087  óbitos 

(Fonte: OMS).  

Curados:  

39.179 

 O primeiro caso notificado em Salvador (caso importado) apresentou sintomas em 11/03/2020 e até a 29ª semana epidemi-

ológica, foram confirmados 46.590 casos. O dia 01/06 (23ª semana epidemiológica) concentrou o maior número de sintomá-

ticos (N=1.016 casos). A partir da 28ª semana epidemiológica (5 a 11/07) observa-se um declínio no número de casos.  

 Vale ressaltar a existência de amostras coletadas de pacientes com suspeita da COVID-19 a serem testadas e que não foram 

consideradas para análise desse gráfico (Figura 1). 

Óbitos 

1.764 
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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 18/07 de 2020. 

Fonte: SMS/COE Municipal/NTI. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020. 
Obs.: ¹ Tipo de teste realizado - Medteste® Eco® LivLon®  

² O resultado não reagente das amostras não exclui a possibilidade de infecção pelo SARS CoV-2. 

 No período de 01 março a 18 de julho de 2020 foram examinadas pelo Laboratório Central do Estado da Bahia (LACEN-

BA) 61.884 amostras de residentes de Salvador, sendo 19.291 amostras (31,2%) com resultado detectável para o vírus 

SARS CoV-2 através da técnica RT-PCR com uma mediana de 151,5 (1 - 400) casos confirmados/dia. A proporção de positi-

vidade  permanece elevada (Figura 2). Dos casos confirmados laboratorialmente pela técnica RT-PCR (N= 38.874), 19.583 

(50,4%) foram de amostras testadas em laboratórios privados.   

 A figura 2 refere-se as amostras examinadas pelo LACEN-BA através da técnica RT-PCR.  

 Vale ressaltar a existência de amostras coletadas de pacientes com suspeita da COVID-19 a serem testadas e que não fo-

ram consideradas para análise desse gráfico  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020.  
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 No período de 7 de abril a 18 julho de 2020,  90.831 testes rápidos para detecção de anticorpos (imunocromatografia) 

foram realizados pela SMS/Salvador, especialmente nos bairros com maiores incidências da COVID-19 e consequentemen-

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

 Dos 90.831 testes rápidos realizados, 22.105 (24,3%) foram positivos para COVID-19. O percentual de positividade  dos 

testes realizados manteve uma média de 31% na 29ª semana epidemiológica (Figura 3).   

 Vale ressaltar a possibilidade da proporção de positividade encontrada ser superestimada tendo em vista que a oferta dos 

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

contato com caso positivo.     

Figura 3. Proporção de testes rápidos para COVID-19  segundo data da coleta,  Salvador-BA, 07/04 - 18/07 de 2020 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020. 

Figura 4. Doenças prévias ou condições associadas dos casos de SRAG por COVID-19 hospitalizados, Salvador-BA, 11/03 

a 18/07 de 2020. 
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PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DA COVID-19, SALVADOR-BA 

  Em relação aos sintomas apresentados, destacaram-se a febre (15.835; 41,2%) e cefaleia (6.273; 16,3%), e dentre os sinto-

mas gripais, tosse (19.022; 49,5%), odinofagia (8.150; 21,2%) e dispneia (6.736; 17,5%). No que se refere ao quadro clínico 

dos casos confirmados, 43.889 (94,2%) foram casos leves (Síndrome Gripal), e 2.701 (5,8%) casos graves (Síndrome Respi-

ratória Aguda Grave - SRAG). Observa-se que 8.147 (17,5%) casos não apresentaram sintomas. 

 Dentre os casos de SRAG (hospitalizados) por COVID-19, o maior número de casos está na faixa etária ≥ 80 anos (606; 

22,4%). As principais doenças prévias ou condições associadas observadas nos casos de SRAG, foram doença cardiovascu-

lar (1.892; 70%) e diabetes (1.559; 58%) (Figura 4).  

Figura 5. Diagrama de controle de casos de SRAG por COVID-19 e por outros vírus respiratórios de residentes de Salvador-

BA, segundo semana epidemiológica, 2020.  

 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 5).  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUBIMUNI/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020. 



PAG. 04 

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM SALVADOR-BA 
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Figura 7. Incidência dos casos confirmados da COVID-19 segundo DS de residência, Salvador-BA, 11/03 a 18/07 de 2020. 

 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 e Centro Histórico apresentaram, respectivamente, as maiores incidências por 100.000 habi-

tantes (Figura 7).  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/ e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020. 

 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020. 
* Profissional de Enfermagem = Enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem  

Figura 6. Profissionais de saúde confirmados para COVID-19, por categoria profissional, Salvador-BA, 11/03 a 18/07 de 

2020. 

 Dos casos confirmados com o campo profissional de saúde (sim ou não) preenchido (N=38.512; 82.6%), 7.073 (18,4%) 

são profissionais de saúde, dentre os quais profissionais de enfermagem* (3.671; 52%) e médicos, (791;11%) foram as 

profissões que apresentaram o maior número de casos confirmados (Figura 6). 



 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 mantiveram 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, 28/03  -  18/07 de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIVEP Gripe/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020. 

Figura 8. Incidência dos casos confirmados da COVID-19, por faixa etária, Salvador-BA, 11/03 a 18/07 de 2020. 

 A mediana de idade dos casos confirmados de Salvador até a 29ª Semana Epidemiológica foi de 41 (0-99) anos. 

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

mais frequentes em indivíduos do sexo feminino (25.090; 53,8%). 

  Os casos confirmados da COVID-19 têm sido mais incidentes na faixa etária ≥ 80 anos do sexo masculino (figura 8).  
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 Salvador registrou no período de 28 de março a 18 de julho de 2020, uma média de 15 óbitos por dia pela COVID-19, 

considerando a média móvel de sete dias com registro de maior ocorrência nos dias 27/03 e 19/06 (N=38) (Figura 10).  

 No mesmo período, a taxa de letalidade foi de 3,7% e mortalidade de 61,4/100.000 habitantes.  

 

Figura 10. Distribuição dos óbitos de COVID-19 por data de ocorrência, Salvador-BA, 28/03 - 18/07 de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020. 

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

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 18/07/2020. 

  Considerando a faixa etária,  a faixa  ≥ 80 anos do sexo feminino concentram o maior número de óbitos, seguido da fai-

xa de 60-69 anos do sexo masculino.  

Até o momento, não houve registro de óbitos na faixa etária de 10-14 anos (Figura 11). 

Figura 11. Distribuição de óbitos da COVID-19, por faixa etária e sexo, Salvador-BA, 28/03 a 18/07 de 2020. 
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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 amostras que serão encami-

nhadas 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 Epidemio-

lógica da Gripe, utilizado para notificação dos casos de Síndro-

me Respiratória Aguda Grave (SRAG). 

→ Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM): sistema 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde para unificação dos 

dados sobre óbitos no país. 

 

 Considerando a existência de indivíduos assintomáticos, indiví-

duos não captados pelo sistema de notificação e a não realização 

de testagem em todos os residentes de Salvador, o número de 

casos confirmados informados no presente boletim podem estar 

subestimados.  

 Além disso, durante a 29ª semana epidemiológica, ocorreram 

instabilidades no sistema de informações e-SUS notifica, tornan-

do-o inoperante, e essas ocorrências podem ter prejudicado a con-

sistência dos dados. 

 

• 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! 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES! 


