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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 

15/08 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 15/08/2020.  

 

 

 

 

 Da 31ª para a 33ª semana epidemiológica (SE), o mundo apresentou um aumento percentual de 23,5% no número de 

casos confirmados e 12,0% no número de óbitos.  

 No mesmo período, o BRASIL manteve-se no 2º lugar  entre os países com maior número de casos e óbitos confirma-

dos. Observou-se um aumento percentual de 22,5% e 14,6%  no número de casos e de óbitos, respectivamente.  

 Na BAHIA, esse aumento foi de 26,9%  para os casos e 23,3% para os óbitos..  

SALVADOR - Período de 11/03 a 15/08/20: 

Confirmados: 

68.128 

Notificados: 

177.159 

  MUNDO: 

 Casos confirmados: 21.489.206  

 Óbitos:  755.794  

Curados:  

63.258 

 O primeiro caso notificado em Salvador (caso importado) apresentou sintomas em 11/03/2020 e até a 33ª semana epidemi-

ológica, foram confirmados 68.128 casos. De acordo com a media móvel de 7 dias, a curva de casos confirmados apresentou 

um pico no mês de junho com declínio a partir de julho.  

 A partir da 31ª semana epidemiológica, observa-se uma nova elevação na curva de casos, cuja redução ainda não pode ser 

constatada, uma vez que existem amostras coletadas de pacientes com suspeita da COVID-19 a serem testadas e a possibili-

dade de alguns casos correspondentes a 32ª e 33ª semana epidemiológica ainda não terem sido registrados.  

Óbitos 

2.227 

(Fonte: OMS/MS/SESAB/DIVEP) 

Dados até a 33ª semana epidemiológica  

BRASIL: 

 Casos confirmados: 3.317.096  

 Óbitos:  107.232  

BAHIA: 

 Casos confirmados: 214.379 

 Óbitos:  4.338  

Da 31ª para a 33ª semana 

epidemiológica, Salvador 

apresentou um aumento  

percentual de 19,9% para os 

casos e  12,1% para os óbi-

tos.. 
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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 15/08 de 2020. 

Fonte: SMS/COE Municipal/NTI. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 15/08/2020.  

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 15 de agosto de 2020 foram examinadas pelo Laboratório Central do Estado da Bahia (LACEN-

BA) 70.188 amostras de residentes de Salvador, sendo 22.881 amostras (32,6%) com resultado detectável para o vírus 

SARS CoV-2 através da técnica RT-PCR com uma mediana de 140 min-max (1- 400) casos confirmados/dia (Figura 2). 

Até o momento, a média da proporção de positividade por semana epidemiológica da data da coleta reduziu para 20%.  

 Dos casos confirmados laboratorialmente, 45.171 (66,3%) foram através da técnica RT-PCR, e destes, 22.290 (49,3% ) 

foram por laboratórios privados.  

 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 15/08/2020.  
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 No período de 7 de abril a 15 de agosto de 2020, 120.201 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 120.201 testes rápidos realizados, 117.816 foram nas abordagens no trânsito e nos bairros (blitz) e 2.385 foram realiza-

dos entre os profissionais de saúde da SMS. Dos testes realizados, 30.366 (25,3%) foram positivos para COVID-19, sendo 

30.201 (99,4%) detectados durante as blitz e 165 (0,5%) detectados em profissionais de saúde. 

 Observa-se um aumento da média do percentual de positividade por semana epidemiológica da data da coleta dos testes 

realizados, de 27% para 31% na 33ª semana epidemiológica em relação a 31ª (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. Distribuição de casos confirmados por teste-rápido realizados pela SMS, Salvador-BA, 07/04 a 15/08 de 2020. 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUBIMUNI/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 15/08/2020. 

Figura 4. Distribuição dos casos de SRAG por COVID-19, segundo tipo de estabelecimento de saúde notificador, Salvador-

BA, 2020. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DA COVID-19, SALVADOR-BA 

  Foram notificados 5.711 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados por COVID-19 de residentes 

de Salvador até a Semana Epidemiológica (SE) 33 de 2020, registrados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemio-

lógica da Gripe (SIVEP Gripe).  

  Até o momento, os estabelecimentos públicos tem sido os que mais notificam casos de SRAG por COVID-19 (3.434;60%). 

Destes, os hospitais foram os maiores notificadores (1.893;55,1%), seguido das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 

(820;23,9%), hospitais de campanha (520;15,1%), maternidades (75;2,2%) e outros estabelecimentos públicos de saúde 

(126;3,6%) (Figura 4). 

Figura 5. Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizados em 2020, segundo semana epide-

miológica de notificação até a SE 33, Salvador-BA, 2020. 

 As SE que ocorreu os maiores registros de SRAG por COVID-19 foram as SE 22 e 25 (N=518). As maiores proporções dos 

casos de SRAG por COVID-19 foram na SE 21 (62%) e SE 22 (60%). É possível observar uma tendência de queda a partir da 

SE 21, com discreta elevação na SE 32 (Figura 5). 

 É importante ressaltar que o número de registros, pode tornar a análise preliminar por estar possivelmente atrelado ao inter-

valo entre o tempo de identificação do caso e a digitação da ficha no sistema de informação, o que tornam os dados sujeitos a 

alterações.  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUBIMUNI/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 15/08/2020.  
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM SALVADOR-BA 
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Figura 7. Distribuição dos casos novos da COVID-19 por semana epidemiológica da data de início dos sintomas¹, Salvador, 
2020.  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/ e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 15/08/2020. 

Obs: 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/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 15/08/2020. 

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

 

Até a 33ª semana epidemiológica, mediana de idade dos casos confirmados da COVID-19 correspondeu a 41 min-max (0-

99) anos. De acordo com o sexo, a COVID-19 manteve-se mais frequente em indivíduos do sexo feminino (37.071; 54,4%).  

Em relação às taxas de incidência e mortalidade, por faixa etária, é possível observar que a faixa etária de ≥ 80 anos apre-

senta a maiores taxas respectivamente, 5.420 e 1.682 por 100.000 habitantes. A faixa etária de 40 a 49 anos apresenta a segun-

da maior taxa de incidência, 3.830 por 100.000 habitantes, e a faixa etária de 70 a 79 anos a segunda maior taxa de mortalida-

de 672 por 100.000 habitantes (Figura 6). 

 Entre as SE 25 e 27 concentrou-se o maior número de casos confirmados da COVID-19 (20.475; 30%), com destaque para 

a SE 26 que registrou 7.034 (10,3%) casos novos (Figura 7). 

 É possível observar uma tendência de queda no número de casos novos a partir da SE 26, entretanto houve um pico na SE 

31, com registro de 1.087 casos a mais do que na SE anterior. Até o momento a SE 33 encerrou com o registro de 388 casos 

novos, e a média diária de novos casos na SE 33 foi de 55, comparado com 458 observado na SE 31. 

Figura 6. Incidência¹ dos casos confirmados e taxa de mortalidade¹ da COVID –19, de acordo com a faixa etária, Salvador-

BA, 11/03 a 15/08/2020. 



  Em relação aos novos registros de óbitos, foi observado redução em 08 DS, estabilização em 02 ( DS Cajazeiras e Centro 

Histórico) e incremento em 02 (DS Barra/Rio Vermelho e São Caetano Valéria) (Figura9). Comparando a SE 32 em relação 

à SE 30, houve redução de 31 registros de novos óbitos. 

 

PAG. 05 

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM SALVADOR-BA 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE | DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CIEVS SSA   Nº 18, AGO 2020 

Figura 9. Distribuição espacial de redução, estabilização e incremento (%) de novos óbitos da COVID-19, segundo DS de 
residência, Salvador-BA, na SE 32, 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 14/08/2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIVEP Gripe/e-SUS. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 15/08/2020. 

Figura 8. Distribuição espacial de redução, estabilização e incremento (%) de novos casos confirmados da COVID-19, se-

gundos DS de residência, Salvador-BA, na SE 32, 2020. 

 

  As figuras a seguir representam a dinâmica de redução, estabilização e incremento do registro de casos e óbitos novos da 

COVID-19 por DS de residência em Salvador, referente a SE 32 em comparação com a SE 30. Não foram utilizados os da-

dos da SE 33 por estarem preliminares para esse tipo de análise.  

  Com relação ao registro de novos casos destaca-se o incremento em 09 DS, redução em 02 (DS Itapuã e Liberdade) e esta-

bilização em 01 (DS Brotas) (Figura 8). 

Casos novos 

0 

0 

0 
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 Salvador registrou 2.227 óbitos no período de 28 de março a 14 de agosto 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 26/05 e 27/05 e 19/06 

(N=38) (Figura 10). Entretanto, a média de óbitos por SE, vêm reduzindo desde a SE 26, e até o momento, a SE 33 registra 

uma média de 06 óbitos por dia. 

  Da SE 31 a SE 33 a taxa de letalidade  reduziu de 3,5% para 3,3%. No mesmo período, a taxa de mortalidade aumentou 

de 69,1 para 77,5/100.000 habitantes. 

Figura 10. Distribuição dos óbitos de COVID-19 por data de ocorrência, Salvador-BA, 28/03 a 14/08 de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 14/08/2020. 

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 14/08/2020. 

Obs: Não consta a informação (raça/cor) de 174 casos confirmados da COVID-19 que evoluíram à óbito. 

 

  Até o dia 15 de agosto de 2020, dos dados com a variável raça/cor preenchidos, observa-se que a maioria dos óbitos de 

residentes de Salvador-BA, ocorreu em indivíduos da raça/cor preta/parda (1.589;77,4%) (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 

174 (7,8%) dos óbitos não possuíam o campo raça/cor preenchido.  

Figura 11. Distribuição de óbitos da COVID-19, segundo raça/cor, Salvador-BA, 28/03 a 14/08 de 2020. 
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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 NOVO GUIA DE VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS 

Em 20 de março de 2020 foi declarada a transmissão comunitária da Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) 

em todo o território nacional. Com isso, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) 

realizou a adaptação do Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas, visando orientar o Sistema Naci-

onal de Vigilância em Saúde para a circulação simultânea do novo coronavírus (SARS-CoV-2), influenza e outros 

vírus respiratórios no âmbito da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) (Portaria GM 

188/2020). 

 
Documento disponível em: http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-de-vigilancia-epidemiologica-das-sindromes-respiratorias-agudas-covid-19/?

wpdmdl=3269&refresh=5f3c1b42b09b71597774658  

ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DOS CASOS 

  Síndrome Gripal (SG): com confirmação por qualquer um dos critérios 

(clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para 

COVID-19, recomenda-se o isolamento suspendendo-o após 10 dias do início 

dos sintomas, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de 

medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.  

  Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): com confirmação por qualquer 

um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-

laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o 

após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com resultado RT-

qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de 

medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante 

avaliação médica.  

  SRAG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios clínico, 

clínico epidemiológico ou clínico imagem, caso um primeiro teste de RT-qPCR 

venha com resultado negativo, um segundo teste na mesma metodologia, prefe-

rencialmente com material de via aérea baixa, deve ser realizado 48 horas após 

o primeiro. Sendo os dois negativos, o paciente poderá ser  retirado da 

precaução para COVID-19 (atentar para o diagnóstico de outros vírus respirató-

rios, como influenza). Ao receber alta hospitalar antes do período de 20 dias, o 

paciente deve cumprir o restante do período em isolamento OU após 10 dias 

com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução 

de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respi-

ratórios, mediante avaliação médica.  

  Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 

(resultado detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de 

antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter isolamento, suspendendo-o após 

10 dias da data de coleta da amostra.  

 

Observações sobre o isolamento: 

Testes sorológicos (teste rápido, ELISA, ECLIA, CLIA) para 

COVID-19 não deverão ser utilizados, de forma isolada, para 

estabelecer a presença ou ausência da infecção pelo SARS-CoV-

2, nem como critério para isolamento ou sua suspensão, indepen-

dente do tipo de imunoglobulina (IgA, IgM ou IgG) identificada.  

Casos confirmados de COVID-19 em indivíduos severamente 

imunocomprometidos, a estratégia baseada em testagem labora-

torial (RT-qPCR) deve ser considerada, a critério médico, para 

descontinuidade do isolamento.  

MONITORAMENTO DOS CONTATOS 

Definição de contato: 

É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso 

confirmado de COVID-19 durante o seu período de transmissi-

bilidade, ou seja, entre 02 dias antes e 10 dias após a data de 

início dos sinais e/ou sintomas do caso confirmado.  

 

Uma vez identificados, os contatos devem ser monitorados 

diariamente quanto ao aparecimento de sinais e sintomas 

compatíveis da COVID-19 por um período de até 14 dias após 

a data do último contato com o caso confirmado para COVID-

19, permanecendo em isolamento durante todo o período. 

http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-de-vigilancia-epidemiologica-das-sindromes-respiratorias-agudas-covid-19/?wpdmdl=3269&refresh=5f3c1b42b09b71597774658
http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-de-vigilancia-epidemiologica-das-sindromes-respiratorias-agudas-covid-19/?wpdmdl=3269&refresh=5f3c1b42b09b71597774658

