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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 

 

Figura 1. Distribuição dos casos confirmados da COVID-19, segundo data de início dos sintomas1, Salvador-BA, 11/03 a 

01/08 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/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 01/08/2020.  

 Da 29ª para a 31ª semana epidemiológica, o BRASIL manteve-se no 2º lugar no ranking entre os países com mai-

or número de casos e óbitos confirmados. Nesse período observa-se um aumento percentual de 106% e 64% no núme-

ro de casos e de óbitos, respectivamente.  

 Na BAHIA, esse aumento foi de 40%  para os casos e 26% para os óbitos. 

SALVADOR - Período de 11/03 a 01/08/20: 

Confirmados: 

56.812 

Notificados: 

163.979 

  MUNDO: 

 Casos confirmados: 17.397.915  

 Óbitos:  675.043  

Curados:  

52.964 

 O primeiro caso notificado em Salvador (caso importado) apresentou sintomas em 11/03/2020 e até a 31ª semana epidemi-

ológica, foram confirmados 56.812 casos. O mês de junho representou o pico de casos e a partir de julho, observa-se um de-

clínio na curva epidêmica de Salvador.  

 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 

1.987 

(Fonte: OMS/MS/SESAB/DIVEP) 

Dados até a 31ª semana epidemiológica  

BRASIL: 

 Casos confirmados: 2.707.877  

 Óbitos:  93.553  

BAHIA: 

 Casos confirmados: 168.926 

 Óbitos:  3.517  

Da 29ª para a 31ª semana 

epidemiológica, Salvador 

apresentou um aumento  

percentual de 22% para os 

casos e  13% para os óbitos. 
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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 01/08 de 2020. 

Fonte: SMS/COE Municipal/NTI. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 01/08/2020.  

Obs.: ¹ Tipo de teste realizado - Medteste® Eco® LivLon®  ² O resultado não reagente das amostras não exclui a possibilidade de infecçãopelo SARS CoV-2. 

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

BA) 63.954 amostras de residentes de Salvador, sendo 21.358 amostras (33,4%) com resultado detectável para o vírus 

SARS CoV-2 através da técnica RT-PCR com uma mediana de 145 min-max (1- 400) casos confirmados/dia (Figura 2). A 

média da proporção de positividade segundo a semana epidemiológica da data da coleta permanece elevada, em torno de 

30%.  

 Dos casos confirmados laboratorialmente, 41.954 (73,8%) foram através da técnica RT-PCR, e destes,  20.596 (49,1%) 

foram por laboratórios privados. 

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

pacientes com suspeita da COVID-19 a serem testadas que não foram consideradas para análise desse gráfico.  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 01/08/2020.  
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 No período de 7 de abril a 01 de agosto de 2020, 107.241 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 107.241 testes rápidos realizados, 26.412 (25%) foram positivos para COVID-19. Observa-se uma redução da média 

do percentual de positividade por semana epidemiológica da data da coleta dos testes realizados, de 31% para 27% na 31ª 

semana epidemiológica em relação a 29ª (Figura 3).   

 Vale ressaltar que a interpretação da proporção de positivos no teste rápido não é tão simples, pois o grupo de testados in-

clui tanto pessoas que tiveram sintomas ou exposição de risco quanto pessoas assintomáticas e sem exposição de risco.  

 Além disso, não deve ser interpretado como uma medida de soroprevalência em Salvador, porque, os testados não repre-

sentam uma amostra aleatória da população e a testagem foi direcionada para pessoas com sintomas respiratórios.  

Figura 3. Proporção de testes rápidos para COVID-19 segundo data da coleta, Salvador-BA, 07/04 a 01/08 de 2020. 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 01/08/2020. 

Figura 4. Distribuição dos sintomas da COVID-19 dos casos confirmados, Salvador-BA, 11/03 a 01/08/20.  
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PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DA COVID-19, SALVADOR-BA 

 Na figura 4, observa-se os sintomas apresentados pelos casos confirmados da COVID-19. Destacaram-se a febre (18.491; 

40%) e cefaleia (7.864; 17%), e dentre os sintomas gripais, tosse (23.073; 49%), odinofagia (9.509; 20%) e dispneia (7.755; 

17%).  

Figura 5. Distribuição dos casos de COVID –19 SRAG hospitalizados, segundo evolução e semana epidemiológica do início 

dos sintomas, Salvador-BA, 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. Observa-se maior ocorrência de casos de SRAG hospitalizados pela CO-

VID-19 (N=517)  na 22ª Semana Epidemiológica (Figura 5).  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUBIMUNI/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 01/08/2020. 
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Figura 7. Incidência dos casos confirmados da COVID-19 segundo DS de residência, Salvador-BA, 11/03 a 01/08 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 Centro Histórico, Barra/Rio Vermelho e Boca do Rio mantém, respectivamente, as maiores incidências por 

100.000 habitantes (Figura 7).  

A incidência de casos confirmados da COVID-19 em Salvador no período foi de 1977,9 por 100.000 habitantes.  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/ e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 01/08/2020. 

 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 01/08/2020. 

Obs: 3.869 casos do sexo feminino não consta informação (sim/não) na variável “gestante”.  

Figura 6. Distribuição das gestantes confirmadas para COVID-19, segundo data de início dos sintomas, Salvador-BA, 23/03 

a 01/08 de 2020. 

 Dentre os casos do sexo feminino confirmados, observa-se que 90 (0,3%) são gestantes. Foram registrados 02 óbitos da 

COVID-19 em gestantes, as demais relataram sintomas leves da doença. A maioria das gestantes (46, 51,1%) estão na faixa 

etária de 30 a 39 anos. Em relação a raça/cor, 64 (71,1%) se declararam negras. Todas as gestantes foram sintomáticas e o dia 

19 de maio concentrou a maior  ocor rência de início dos sintomas (N= 05). No que se refere às comorbidades e fatores 

de risco nas gestantes confirmadas, destacaram-se a diabetes (5; 5,5%), doenças cardíacas (5; 5,5% ) e imunossupressão (4; 

4,4%). (Figura 6). 
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 Em relação a distribuição dos óbitos pela COVID-19 de acordo com o Distrito Sanitário (DS) de residência em Salvador-

BA, os DS Itapagipe e Liberdade permanecem com as maiores incidências por 100.000 habitantes (Figura 9).  
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Figura 9. Distribuição espacial da mortalidade pela COVID-19 segundo DS de residência, Salvador-BA, 28/03 a 31/07/2020 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 31/07/2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIVEP Gripe/e-SUS. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 01/08/2020. 

Obs: ¹ Incidência por 100.000 habitantes / População estimada: 2.872.347 pessoas (IBGE, 2019). 

Figura 8. Incidência¹ dos casos confirmados da COVID-19, por sexo e faixa etária, Salvador-BA, 28/03 a 01/08 de 2020. 

 Na 31ª Semana Epidemiológica, a mediana de idade dos casos confirmados de Salvador modificou de 41 para 49,5 min-

max (0-99) anos, em relação ao observado até a 29ª Semana Epidemiológica. 

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

mais frequentes em indivíduos do sexo feminino (30.858; 54,3%). 

Taxa de mortalidade por 100 habitantes 
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 Salvador registrou 1.987 óbitos no período de 28 de março a 31 de julho de 2020, com uma média de 17 óbitos por dia 

pela COVID-19, considerando a média móvel de sete dias com registro de maior ocorrência nos dias 27/05 e 19/06 (N=38) 

(Figura 10).  

 No mesmo período, a taxa de letalidade foi de 3,5%. A taxa de mortalidade aumentou de 61,4 para 69,1/100.000 habitan-

tes da 29ª semana epidemiológica para a 31ª semana epidemiológica (excluindo o dia 01/08/20).  

Figura 10. Distribuição dos óbitos de COVID-19 por data de ocorrência, Salvador-BA, 28/03 a 31/07 de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 31/07/2020. 

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 31/07/2020 

Obs:  Outro locais de  ocorrência dos óbitos: Domicílio (74; 4%); Via Pública (1; 0%); Outros (6; 0%) 

 Até o momento, os casos que mais evoluem para óbito são da raça/cor negra (1.416; 77,3%) e com maior ocorrência em 

indivíduos na faixa etária ≥ 80 anos (N=564). A ocor rência do óbito foi mais frequente nos estabelecimentos públicos 

(66%), cuja oferta de leitos também é maior. No que se refere a óbitos em leitos públicos, a ocorrência nos hospitais corres-

pondeu a 38%, seguida dos hospitais de campanha (19%) e Unidades de Pronto Atendimento (9%) (Figura 11).  Além da 

ocorrência de óbitos em estabelecimentos de saúde, 74 (4%) dos óbitos de residentes de Salvador confirmados para COVID-

19 ocorreram em domicílio e 01 em via pública. 

Figura 11. Distribuição de óbitos da COVID-19, segundo tipo de estabelecimento de saúde,  Salvador-BA, 28/03 a 01/08 de 

2020. 
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DEFINIÇÃO PRELIMINAR DE CASO*: 

Caso que foi hospitalizado ou óbito com: 

 Presença de febre elevada (considerar o mínimo de 38ºC) e persis-

tente (≥03 dias) em crianças e adolescentes (entre 09 e 19 anos de 

idade); 

E 

 Pelo menos dois dos seguintes sinais e/ou sintomas: 

 Conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea bilateral ou 

sinais de inflamação mucocutânea (oral, mãos ou pés); 

 Hipotensão arterial ou choque; 

 Manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvu-

lite ou anormalidades coronárias (incluindo achados do eco-

cardiograma ou elevação de troponina/NT-proBNP; 

 Evidência de coagulopatia (por TP, TTPa, D-dímeros eleva-

dos); 

 Manifestações gastrointestinais agudas (diarreia, vômito ou 

dor abdominal). 

E 

 Marcadores de inflamação elevados, como VHS, PCR ou procalcito-

nina, entre outros. 

E 

 Afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa óbvia da 

inflamação, incluindo sepse bacteriana, síndromes de choque estafi-

locócica ou estreptocócica. 

E 

 Evidência de COVID-19 (biologia molecular, teste antigênico ou 

sorológico positivos) ou história de contato com caso de COVID-19. 

 

Comentários adicionais: 

 Podem ser incluídos crianças e adolescentes que preenchem critérios 

parciais ou totais para a síndrome de Kawasaki ou choque tóxico, 

com evidência de infecção pelo SARS-CoV-2. 

 

*Adaptada pelo Ministério da Saúde, com base na definição de caso da OPAS/

OMS (WHO/2019-nCoV/MIS_Children_CRF/2020.2), validada pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Instituto Evandro 

Chagas. 

 

NT-proBNP - N-terminal do peptídeo natriurético tipo B; TP - Tempo de pro-

trombina; TTPa - Tempo de tromboplastina parcial ativada; VHS – Velocidade 

de hemossedimentação; PCR – Proteína C-reativa.  

 

 

SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA  

TEMPORALMENTE ASSOCIADA À COVID-19 

 

Amostras encaminhadas ao LACEN-BA: 

 

A amostra deve estar registrada no Sistema Gerenciador de 

Ambiente Laboratorial (GAL); 

O cadastro no GAL deverá ser realizado para o AGRAVO: 

COVID-19; no campo FINALIDADE colocar INVESTIGA-

ÇÃO, e no campo DESCRIÇÃO colocar Síndrome Inflama-

tória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P). 

  

OBS: Deve estar acompanhada da ficha de notificação. 

ANTECEDENTES 

Em 26 de abril de 2020, o Sistema Nacional de Saú-

de Inglês (NHS) lançou alerta relatando a identifica-

ção de uma nova apresentação clínica em crianças 

previamente saudáveis, possivelmente associada 

com a COVID-19. Trata-se de uma síndrome infla-

matória mulssistêmica pediátrica (SIM-P) grave 

com características semelhantes às observadas na 

síndrome de Kawasaki, Kawasaki incompleta e/ou 

síndrome do choque tóxico. Após o alerta Inglês, 

diversos países na Europa e na América do Norte 

também reportaram casos em crianças e adolescen-

tes, dentre esses Espanha, França, Itália, Canadá e 

Estados Unidos. Até o momento, mais de 300 casos 

suspeitos e cinco óbitos foram notificados no mun-

do. 
 

O espectro clínico completo da SIM-P ainda é des-

conhecido. No Brasil, o alerta emitido em 20 de 

maio de 2020 pelo Ministério da Saúde chama aten-

ção da comunidade pediátrica para a identificação 

precoce da SIM-P no País e orienta quanto ao ma-

nejo clínico dos casos.  

 
Fonte: NOTA TÉCNICA Nº 16/2020-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, Ministé-

rio da Saúde, 2020. 

 Identificar e monitorar a ocorrência de casos de SIM-P 

temporalmente associada à COVID-19 no Brasil;  

 

 Caracterizar o perfil clínico-epidemiológico dos casos de 

SIM-P no Brasil para adoção de medidas de prevenção, 

controle e manejo clínico dos casos.  

 

 Formulário online de notificação: https://is.gd/

simpcovid 

IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO 
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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! 

Síndrome Gripal (SG): 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre 

(aferida ou referida) maior ou igual a 37,8ºC, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, alteração do olfato 

e/ou paladar.  

Síndrome Respiratória Aguda Grave  (SRAG): 

Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de O2 

menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.  

 CASO CONFIRMADO 

Critério clínico: caso de SG ou SRAG com confirmação clínica associado a alteração do olfato (anosmia) OU alteração do pa-
ladar (ageusia) aguda sem outra causa pregressa. 

Critério clínico-epidemiológico: caso de SG ou SRAG com histór ico de contato próximo ou domiciliar , nos 14 dias anter iores 
ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19. 

Critério clínico-imagem: caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar por critério laboratorial E que 

apresente pelo menos uma alteração tomográfica. 

Critério laboratorial: caso de SG ou SRAG com teste de: RT-PCR resultado detectável para SARS-CoV-2 realizado pelo método 

RT-PCR em tempo real; imunológico: resultado reagente para IgM, IgA e/ou IgG realizado pelos métodos: ELISA, teste rápido ou 

ECLIA; teste rápido para detecção de antígeno (imunocromatografia). 

 

 CASO DE SG OU SRAG NÃO ESPECIFICADA 

Caso de SG ou de SRAG para o qual não houve identificação de nenhum outro agente etiológico OU que não foi possível coletar/

processar amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico-

imagem ou clínico. 
 

 CASO DE SG DESCARTADO PARA COVID-19 

Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmada por método laboratorial específico, excluindo-se a 

possibilidade de uma co-infecção, OU confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável. 

 

Para maiores informações, consultar o endereço: https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao  

Fonte: Definição de caso e notificação, Ministér io da Saúde, 2020. 

DEFINIÇÕES PARA CLASSIFICAÇÃO DE CASO DA COVID-19 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DA COVID-19 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao

