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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 03/10 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 03/10/2020. 

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

Dados até a 40ª Semana Epidemiológica 

MUNDO: 

 Casos: 34.786.548  

 Óbitos: 1.026.651  

BRASIL: 

 Casos: 4.888.979  

 Óbitos: 145.753  

BAHIA: 

 Casos: 314.711 

 Óbitos: 6.890 

SALVADOR: 

Casos: 87.124 

Óbitos: 2.544 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada semana estamos adicionando aproximadamente 2 mi-

lhões de casos da COVID-19. Na 40ª Semana Epidemiológica (SE), o mundo ultrapassou a trágica marca de 1 milhão de 

mortes.  

 O Brasil passou a ocupar a terceira posição no cenário mundial de número de casos, atrás dos EUA e Índia. Metade dos  

12 países com maior número de casos da COVID-19 estão nas Américas. 

  Em Salvador, de acordo com a média móvel de 7 dias, o número de casos da COVID-19 apresentou um declínio desde a 

27ª SE, alcançou um discreto aumento entre a 31ª e 32ª SE, e em seguida, manteve redução até o encerramento deste Bo-

letim (Figura 1).  
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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 03/10 de 2020. 

 De 01/03 a 03/10/20 foram examinadas 102.952 amostras através da técnica RT-PCR de residentes de Salvador pelo Labora-

tório Central do Estado da Bahia (LACEN-BA). Dessas, 26.434 amostras (25,7%) com resultado detectável para o vírus 

SARS CoV-2. A mediana foi de 104 (min-max 1- 400) casos confirmados/dia no período (Figura 2). Até o momento, a mé-

dia da proporção de positividade por SE da data da coleta reduziu de 16% (SE 35) para 15% (SE 39).  

 É possível observar a partir do dia 31/08 um aumento no número de testes realizados, com maior registro em 21/09 (1.194). 

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

03/10/2020, essa ação contribuiu com 41,9% dos testes realizados nesse período (Figura 2).   

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/10/2020.  
Obs: existem amostras que foram coletadas e que não foram consideradas para análise por não ter ainda o resultado liberado. 
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  Considerando a média móvel da distribuição de casos confirmados pela técnica RT-PCR realizada pelo LACEN-BA, ob-

serva-se uma maior concentração dos resultados positivos entre 19/05 e 01/06. Após esse período, identifica-se uma ten-

dência de queda nos resultados positivos. A partir de 30/08 (SE 36), a testagem nas escolas representou 21% do total de 

testes detectáveis em Salvador, o que pode ter contribuído com o aumento do número de resultados positivos no período

(Figura 3). 

Figura 3. Distribuição de casos confirmados por RT-PCR, Salvador-BA, 11/03 a 03/10 de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/10/2020.  
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Figura 4. Incidência¹ (A) e mortalidade2 (B) da COVID-19, por sexo e faixa etária, Salvador-BA, 11/03 a 03/10 de 2020. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DA COVID-19, SALVADOR-BA 

 Até a 40ª 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 (47.665; 

54,7%) em relação aos indivíduos do sexo masculino. 

 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 (8.595 casos por 100.000 habitantes), seguido dos indivíduos de 70 a 79 anos com uma taxa de 

incidência de 5.902 casos por 100.000 habitantes (Figura 4 A e 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 03/10/20, 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 (55.616;77, 2%) (Figura 5A). Esse mesmo padrão é observa-

do para os óbitos (1.801; 76,6%) (Figura 5B). 

 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 03/10/2020. 

Sem informação de raça/cor: casos = 15.142 / óbitos = 194. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SIVEP Gripe/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/10/2020. 

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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Figura 7. Distribuição dos óbitos de COVID-19 por data de ocorrência, Salvador-BA, 28/03 a 02/10 de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 02/10/2020. 

 

  Considerando a média móvel de sete dias, Salvador registrou 2.544 óbitos por COVID-19 no período de 28/03 a 

02/10/2020, com uma média de 14 óbitos por dia, e registro de maior ocorrência de óbitos no dia 20/06/2020 (N=40) 

(Figura 7).  

  Da SE 35 a SE 40, a taxa de letalidade reduziu de 3,1% para 2,9%. No mesmo período, a taxa de mortalidade aumentou 

de 81,5 para 88,6/100.000 habitantes. 

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

tempo de a ocorrência do óbito e a digitação da declaração de óbito no sistema de informação, tornado as análises prelimi-

nares.  

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

(39.731; 45,6%), com destaque para a SE 25 que registrou 8.588 novos casos confirmados, representando um incremento 

de 54,3% em relação a SE anter ior  (Figura 6).  

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

31, com registro de 1.020 casos a mais do que na SE anterior. Entre as semanas 36 e 39, a média de casos novos por dia foi 

119 (Figura 6).  

Figura 6.  Distribuição de casos novos¹, segundo semana epidemiológica de início dos sintomas, 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/10/2020. 

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, respectivamente, apresentam as maiores taxas por 

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

tro semanas foram os DS Boca do Rio e Barra/Rio Vermelho (Figura 9B).  

 O DS Centro Histórico se destaca ao apresentar a maior taxa de incidência (acumulada e das últimas 04 semanas) e maior 

taxa de mortalidade acumulada quando comparado aos demais DS (Figura 8 A e B; Figura 9A). 

 A taxa de mortalidade por COVID-19 em Salvador no período de 28/03 a 02/10 de 2020 foi de 88,6 por 100.000 habitantes.  
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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 02/10/2020. 

1 Mortalidade por 100.000 habitantes 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/10/2020. 

1 Incidência por 100.000 habitantes 

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 da taxa de incidência e mortalidade acumulada desde o primeiro caso e óbito 

da COVID-19 (A) em Salvador e de apenas as últimas quatro semanas epidemiológicas, SE 37 a SE40 (B), por Distrito 

Sanitário (DS) de residência em Salvador.  

  No que se refere a incidência acumulada da COVID-19 por DS de residência em Salvador-BA, o DS Barra/Rio Vermelho 

e DS Centro Histórico, apresentaram respectivamente, as maiores incidências por 100.000 habitantes (Figura 8A) até a SE 

40.  Os DS que apresentaram as maiores incidências nas últimas quatro semanas foram o DS Ferroviário e Centro Históri-

co (Figura 8B).  

A) B) 

A) B) 

    Mortalidade acumulada Mortalidade últimas 4 semanas 
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 Em 20 de maio de 2020, o Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e com a Socieda-

de Brasileira de Pediatria, emitiu um alerta para detecção de casos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica 

(SIM-P).  

 Trata-se de uma doença com amplo espectro de sinais e sintomas, caracterizada por febre persistente, acompanhada de um 

conjunto de sintomas que podem incluir gastrointestinais, dor abdominal, conjuntivite, exantema (rash cutâneo), erupções 

cutâneas, edema de extremidades, hipotensão, dentre outros.   

 Em Salvador, até o dia 02/10/2020, foram notificados 27 casos suspeitos da SIM-P. Destes, 21 casos foram confirmados 

para a SIM-P, 01 para Síndrome de Kawasaki, 02 para outros diagnósticos e 03 estão em investigação.  

 O primeiro caso confirmado teve início dos sintomas no dia 03/05/2020 (SE 19).  

 O primeiro óbito pela SIM-P teve data de início dos sintomas no dia 26/06/2020 (SE 26), com ocorrência do óbito no dia 

03/07/2020 (SE 27) (Figura 10). Trata-se de uma criança de 09 anos, sexo masculino, raça/cor parda, residente do DS Su-

búrbio Ferroviário. Buscou o serviço de saúde apresentando febre, diarreia, dor abdominal, odinofagia e após o internamen-

to, cursou com desconforto respiratório intermitente. Esse caso apresentou marcadores clínicos, laboratoriais e de imagem 

compatíveis com a definição de óbito da SIM-P.  

Figura 10.  Distribuição dos casos da SIM-P, segundo semana epidemiológica de início dos sintomas, 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUBIMUNI/REDCap. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 02/10/2020 

Data de ocorrência do 

óbito: 03/07/2020 (SE 27)  

SOROINQUÉRITO DA COVID-19 EM SALVADOR-BA   

 Com o objetivo de estimar a prevalência e analisar a evolução da infecção pelo SARS-CoV-2, a Prefeitura Municipal de 

Salvador/Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Instituto Gonçalo Moniz - FIOCRUZ Bahia estará realizando 

soroinquéritos sequenciais  nos doze distritos sanitários que compõem a cidade de Salvador.  

 A amostra de estudo será selecionada aleatoriamente, por conglomerados (em quatro estágios: setor censitário, rua, domi-

cílio e indivíduo), para cada um dos doze distritos sanitários, conforme fluxo abaixo.   

 

 Todos participantes serão submetidos à testagem por um 

teste rápido. Adicionalmente, uma fração será testada por 
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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 

10.085 

CASOS CONFIRMADOS 

87.124 

ÓBITOS 

2.544 

RECUPERADOS 

83.600 

ATIVOS* 

980 

INTERNADOS 

481 

CASOS EM UTI 

237 

CASOS EM LEITO  

244 

LETALIDADE 

2,9% 

MORTALIDADE¹ 

88,6 

Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/10/2020. 

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

EM ISOLAMENTO DOMICILIAR 

499 


