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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, 

11/03/2020 a 02/01/2021. 

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 02/01/2021. 

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

Dados até a 53ª Semana Epidemiológica 

MUNDO: 

 Casos: 84.177.874 

 Óbitos: 1.830.612 

BRASIL: 

 Casos: 7.770.578  

 Óbitos: 195.411 

BAHIA: 

 Casos: 495.286 

 Óbitos: 9.187 

SALVADOR: 

Casos: 110.863 

Óbitos: 2.853 

 O Brasil apresentou até a 53ª semana epidemiológica uma letalidade de 2,2%. O país encontra-se na 4ª colocação entre 

os países com maior número de casos e na 2ª colocação entre o maior número de óbitos.  

 Até 53ª semana epidemiológica, Salvador acumulou 110.863 casos positivos da COVID-19 (Figura 1), e desses, 

106.629 (96,2%) estão recuperados.  

 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, reduzindo posteriormente e mantendo um padrão de estabilida-
de até a 44ª SE. A partir da 45ª SE, observa-se uma tendência de elevação na média móvel de 07 dias. 
 

 Vale ressaltar que o declínio observado no final da curva da média móvel não foi considerado para fins de análise visto 
que existem dados referentes a casos cujas amostras ainda não foram processadas até o encerramento desse boletim 
(Figura 1).  

N=110.863 

53 
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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, 11/03/2020 a 02/01/2021. 

  De 01/03/2020 a 02/01/2021 foram examinadas 151.781 amostras através da técnica RT-PCR de residentes de Salvador pelo 

Laboratório Central do Estado da Bahia (LACEN-BA). Dessas, 38.559 amostras (25,4%) com resultado detectável para o 

vírus SARS CoV-2. A mediana foi de 108 (min-max 1- 400) casos confirmados/dia no período (Figura 2).  

  Até o momento, a média da proporção de positividade por SE da data da coleta aumentou de 29% (SE 47) para 44% (SE 

52), com uma mediana de 222 (86 - 298) casos confirmados/dia entre as SE 49 e 52, o que representa, mais que o dobro  

da mediana anteriormente observada, entre as SE 43 e 47 (108 casos confirmados/dia). 

  Nas últimas 04 SE (49-52), foram examinadas 16.003 amostras para detecção do vírus SARS-CoV-2. A proporção de positi-

vidade das amostras nessas últimas foi de 35,4%, enquanto que nas 4 SE anteriores foi de 18%, representando um incremen-

to de 74,2% na proporção de positividade entre os períodos.  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 02/01/2021.  
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 de 07 dias da distribuição de casos confirmados pela técnica RT-PCR realizada pelo LACEN

-BA, observa-se uma maior concentração dos resultados positivos entre 19/05 e 01/06 de 2020. Após esse período, identifi-

ca-se uma tendência de queda nos resultados positivos. A partir de 01/11/2020 observa-se um incremento no número de 

resultados detectáveis para COVID-19.  

  A média móvel de 07 dias correspondente as últimas datas da curva epidemiológica não devem ser consideradas para fins 

de análise, uma vez que podem haver amostras que ainda não tiveram os resultados liberados, não representando, portanto, 

uma tendência de redução do número de casos confirmados. 

Figura 3. Distribuição de casos confirmados por RT-PCR, Salvador-BA, 11/03/2020 a 02/01/2021. 

 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 02/01/2021. Média móvel de 07 dias.  
Obs: existem amostras que foram coletadas e que não foram consideradas para análise por não ter ainda o resultado liberado. 
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Figura 5. Distribuição dos óbitos de COVID-19 por data de ocorrência, Salvador-BA, 28/03 a 30/12 de 2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 30/12/2020. 

 

  Considerando a média móvel de 07 dias, Salvador registrou 2.953 óbitos por COVID-19 no período de 28/03 a 

30/12/2020, com uma média de 11 óbitos por dia, e registro de maior ocorrência de óbitos no dia 20/06/2020 (N=40) 

(Figura 5).  Observa-se um aumento na média móvel dos óbitos a partir do dia 21/11/2020. 

  Da SE 48 a SE 52, a taxa de letalidade reduziu de 2,7% para 2,6%. No mesmo período, a taxa de mortalidade aumentou 

de 95,1 para 102,8/100.000 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.  

Figura 4. Distribuição dos casos e óbitos da COVID-19, segundo raça/cor, 2020. 

 Até 30/12/2020, dos casos com a variável raça/cor preenchida, observa-se que a maioria dos casos da COVID-19 de resi-

dentes de Salvador - BA ocorreu em indivíduos da raça/cor preta/parda (83,4%;) (Figura 4A). Esse mesmo padrão é observa-

do para os óbitos (2.070; 75,4%) (Figura 4B). 

 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 28/11/2020. 

Sem informação de raça/cor: casos = 20.068 / óbitos = 207 (7%). 

A) B) 

N=2.953 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 02/01/2021. 

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

Figura 6. Distribuição espacial da incidência1 de novembro (A), dezembro (B) e acumulada (C) de casos confirmados da 

COVID-19, segundo DS de residência, Salvador-BA, 11/03/2020 a 02/01/2021. 

 

  As figuras a seguir representam a dinâmica da taxa de incidência por Distrito Sanitário (DS) de residência nos meses de 

novembro (Figura 6, A) e dezembro (Figura 6, B) de 2020, e acumulada desde o primeiro caso da COVID-19 (Figura 6, C) 

em Salvador.  

  No que se refere a incidência nos meses de novembro e dezembro, os DS Centro Histórico, DS Brotas, DS Barra/Rio Ver-

melho, DS Boca do Rio e DS Itapuã, apresentam as maiores incidências por 100.000 habitantes. 

  Em relação a incidência acumulada da COVID-19 por DS de residência em Salvador-BA, os DS Barra/Rio Vermelho, DS 

Brotas, DS Boca do Rio, DS Cajazeiras e DS Centro Histórico, permanecem apresentando respectivamente, as maiores inci-

dências por 100.000 habitantes (Figura 6C) até a SE 53.  

  A taxa de incidência por COVID-19 em Salvador no período de 11/03/2020 a 02/01/2021 foi de 3.859 por 100.000 habitan-

A) B) C) 

  Em 30 de outubro de 2020, o Ministério da Saúde publicou a Nota técnica nº 52/2020-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que dispõe 

sobre as orientações preliminares sobre os casos suspeitos de reinfecção da COVID-19 no Brasil, com o objetivo de iden-

tificar casos suspeitos de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 no Brasil, para proporcionar monitoramento epidemiológico e 

laboratorial adequados. 

  O primeiro caso de reinfecção no Brasil foi confirmado no dia 09/12/2020. Trata-se de uma residente de Natal-RN, profissi-

onal de saúde.  

  Até o dia 04/01/2020 foram notificados 46 casos de reinfecção pela COVID-19 em Salvador. Observa-se na distribuição 

espacial a presença de casos suspeitos em 11 DS, exceto no DS Cajazeiras (Figura 7). 

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DE REINFECÇÃO PELA COVID-19 

Figura 7. Distribuição dos casos notificados de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 segundo Distrito Sanitário, Salvador-BA, 

2020. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/FormSUS 
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  Todos os casos notificados de residentes de Salvador até o dia 04/01/2020 possuem resultado positivo no exame RT-PCR 

nos dois episódios. A solicitação de identificação do padrão das amostras foi encaminhada para o LACEN-BA.  

  As principais características sociodemográficas e clínicas dos casos notificados de reinfecção pela COVID-19 de residentes 

de Salvador-BA, são indivíduos com mediana de idade de 36 anos (min 17 - máx 81), sexo feminino (27; 58,7%),  raça/cor 

negra (25;62,5%).  A mediana do intervalo de tempo em dias entre o 1º e 2º episódio da doença é 147,5 (min 81- max 234).  

  Os principais sintomas relatados no 1º episódio foram tosse (46,5%), coriza e dor de garganta (34,8%), cefaleia e febre 

(32,5%). No 2º episódio foram dor de garganta e cefaleia (45,6%), tosse (36,9%), coriza, anosmia e ageusia (23,9%).  

  O percentual de indivíduos hospitalizados foi entre 4,4 e 6,5%, e no 2º episódio observa-se mais que o dobro de casos as-

sintomáticos quando comparado com o 1º episódio. 

Fonte: Hospital São Rafael/ SESAB/CIEVS Bahia/Lacen BA. Elaboração e diagramação: CIEVS SSA 

  O primeiro caso confirmado de reinfecção pela COVID-19 em Salvador-BA é o segundo do Brasil. Trata-se de um indiví-

duo do sexo feminino, 45 anos de idade, residente do DS Brotas. Teve início dos sintomas em 26/05/2020 (1º episódio), 

evoluindo para recuperação no dia 21/06/2020. Após intervalo de 150 dias, apresentou no dia 23/10/2020 os primeiros sin-

tomas do 2º episódio da doença, e no dia 02/11/2020 estava recuperada. Nos dois episódios da doença não foi necessário 

internação. Ambas as coletas foram para realização do exame RT-PCR, obtendo um resultado positivo nas duas amostras. 

(Figura 8).  

  No dia 21/12/2020 foram encaminhadas para o LACEN-BA os dados obtidos do sequenciamento das duas amostras, reali-

zado por um hospital privado de Salvador. 

  As duas amostras agrupam-se em dois lados distintos e pertencem a duas sublinhagens diferentes: B.1.1.33, a amostra da 

primeira coleta e B.1.1.248, a amostra da segunda coleta, apresentando um perfil de mutações diferentes, o que corrobora 

com a suspeita de reinfecção. 

   A identificação na amostra referente a segunda coleta (caso de reinfecção) da mutação encontrada na nova variante da 

África do Sul na proteína Spike localizada no RDB (E484K) poderá ter um significado funcional importante.  

  Diante da análise realizada, foi confirmado por sequenciamento o primeiro caso de reinfecção de Salvador-BA por 

se tratar de sublinhagens diferentes do SARS-Cov2. 
 

Os dois episódios de infecção devem estar devidamente notificados no sistema de informação adequado para residentes de Salvador 

(e-SUS notifica), assim como os laudos dos exames laboratoriais do RT-PCR devem ser anexados na ficha de notificação. 

As notificações dos casos de reinfecção de residentes de Salvador devem ser realizadas através de formulário online disponível no 

site do CIEVS Salvador (http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/) 

Link: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=60327   

Figura 8.  

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=60327
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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 

12.254 

CASOS CONFIRMADOS 

110.863 

ÓBITOS 

2.953 

RECUPERADOS 

106.629 

ATIVOS* 

1.281 

INTERNADOS 

621 

CASOS EM UTI 

331 

CASOS EM LEITO  

290 

LETALIDADE 

2,6% 

MORTALIDADE¹ 

102,8 

Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 02/01/2021. 

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

EM ISOLAMENTO DOMICILIAR 

660 

 


