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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 

Figura 1. Distribuição dos casos notificados da COVID-19, segundo data de início dos sintomas1, Salvador-BA, 11/03/2020 

a 30/01/2021. 

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 30/01/2021. 

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

Dados acumulados até a 4ª Semana Epidemiológica de 2021. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

 

MUNDO: 

 Casos: 102.691.967  

 Óbitos: 2.222.403  

BRASIL: 

 Casos: 9.176.975  

 Óbitos: 223.945  

BAHIA: 

 Casos: 588.106  

 Óbitos: 10.097  

SALVADOR: 

Casos: 126.117 

Óbitos: 3.332 

 O Brasil apresentou até a 4ª semana epidemiológica (SE) de 2021 uma letalidade de 2,4%. O país encontra-se na 3ª colo-

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

 Até 4ª SE, Salvador acumulou 126.117 casos positivos da COVID-19 (Figura 1), e desses, 121.426 (96,3%) estão recu-

perados.  

 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 estabilidade 
até a 44ª SE. A partir da 45ª SE, observa-se uma tendência de elevação na média móvel de 07 dias, que se manteve até o dia 
de extração dos dados para as análises desse boletim.  
 

 Vale ressaltar que o declínio observado no final da curva da média móvel não foi considerado para fins de análise. Exis-
tem dados referentes a casos cujas amostras ainda não foram processadas até o encerramento desse boletim (Figura 1).  
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Casos notificados: 597.180 
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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 30/01/2021. 

  De 01/03/2020 a 30/01/2021 foram examinadas 173.258 amostras através da técnica RT-PCR de residentes de Salvador 

pelo Laboratório Central do Estado da Bahia (LACEN-BA). Dessas, 47.317 amostras (27,3%) com resultado detectável 

para o vírus SARS CoV-2. A mediana foi de 114 (min-max 1- 411) casos confirmados/dia no período (Figura 2).  

  Entre as SE 01 e 04 de 2021 observa-se uma mediana de 262 (31 - 411) casos confirmados/dia, o que representa um 

incremento de 18% de casos confirmados/dia em relação a mediana observada entre as SE 49 e 52 (222 casos confirmados/

dia). 

  Nas últimas 04 SE de 2021 (03/01 a 30/01), foram examinadas 17.393 amostras para detecção do vírus SARS-CoV-2. A 

média da proporção de positividade das amostras nessas últimas 04 semanas foi de 42%, enquanto que nas 4 SE anteriores 

foi de 44%. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 30/01/2021.  
Obs: Existem amostras que foram coletadas e que não foram consideradas para análise por não ter ainda o resultado liberado, o que torna as análises preliminares. 
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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.  

  O dia 11 de janeiro de 2021 registrou o maior número de casos confirmados (411) desde a introdução do vírus em Salva-

dor-BA, superando o pico que ocorreu no dia 27 de maio de 2020 com 400 casos confirmados da 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 30/01/2021. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 30/01/2021. 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, 28/03/2020 a 30/01/2021. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 30/01/2021. 

  Considerando a média móvel de 07 dias, Salvador registrou 3.332 óbitos por COVID-19 no período de 28/03/2020 a 

30/01/2021, 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 52 de 2020 a SE 04 de 2021, a taxa de letalidade se mantém em 2,6%. No mesmo período, a taxa de mortalidade 

aumentou de 102,8 para 116/100.000 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 de mortalidade (SIM).  

Figura 4. Distribuição dos casos e óbitos da COVID-19, segundo raça/cor, Salvador-BA, 11/03/2020 a 30/01/2021. 

 

 Dos casos com a variável raça/cor preenchida observa-se que até 30/01/2021 a maioria dos casos da COVID-19 de residen-

tes de Salvador - BA ocorreu em indivíduos da raça/cor preta/parda (72; 76%;) (Figura 4A). Esse mesmo padrão é observado 

para os óbitos (2.308; 75%) (Figura 4B). 

 Vale salientar que 79% 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 30/01/2021. 

Sem informação de raça/cor: casos = 31.380 / óbitos = 228. 
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A) B) 

N= 3.332 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 30/01/2021. 

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

Figura 6. Distribuição espacial da incidência1 acumulada (A) e das últimas 04 semanas (B) de casos confirmados da COVID-

19, segundo DS de residência, Salvador-BA, 11/03/2020 a 30/01/2021. 

 As figuras a seguir representam a dinâmica da taxa de incidência e mortalidade acumulada (2020-2021*) desde o primeiro 

caso e óbito da COVID-19 (A) em Salvador e de apenas as últimas quatro semanas epidemiológicas, SE 01 a SE 04 de 2021 

(B), por Distrito Sanitário (DS) de residência em Salvador. 

 No que se refere a incidência acumulada (A) e das últimas 04 semanas (B) da COVID-19 por DS de residência em Salvador-

BA, o DS Barra/Rio Vermelho, DS Centro Histórico e Boca do Rio permanecem apresentando respectivamente, as maiores 

incidências por 100.000 habitantes (Figura 6). 

 A taxa de incidência por COVID-19 em Salvador entre 11/03/2020 a 30/01/2021 foi de 4.390 por 100.000 habitantes.  

Figura 7. Distribuição espacial da mortalidade1 acumulada (A) e das últimas 04 semanas (B) de óbitos da COVID-19, segun-

do DS de residência, Salvador-BA, 11/03/2020 a 30/01/2021. 

B) A) 

  No que se refere a distribuição da taxa de mortalidade acumulada da COVID-19 por Distrito Sanitário (DS) de residência 

em Salvador-BA, Centro Histórico e Barra/Rio Vermelho, respectivamente, apresentam as maiores taxas, enquanto que  os 

DS Itapuã e Cabula/Beiru apresentam as menores taxas por 100.000 habitantes (Figura 7A).  

  Os DS Barra/Rio Vermelho e Centro Histórico também apresentaram respectivamente as maiores taxas de mortalidade nas 

SE 01 a 04 de 2021 (17,8 e 15,5 por 100.000 habitantes), enquanto que os DS São Caetano Valéria e Itapagipe apresenta-

ram respectivamente as menores taxas por 100.000 habitantes  (5,0 e 2,3) (Figura 7B). 

  O DS Centro Histórico se destaca por continuar apresentando as maiores taxas de incidência e mortalidade (acumulada e 

das últimas 04 semanas) quando comparado aos demais DS (Figura 6 A e B; Figura 7 A e B).  

 A taxa de mortalidade por COVID-19 em Salvador entre 28/03/2020 a 30/01/2021 foi de 116 por 100.000 habitantes.  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 30/01/2021. 

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

A) B) 

Mortalidade acumulada Mortalidade SE 01 - 04 
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 Notificar casos e óbitos suspeitos da nova variante 

 Intensificar o monitoramento de contatos 

 Realizar investigação retrospectiva clínico-epidemiológica dos casos de infecção por VOC: 

 Histórico de viagem e contato, quadro clínico, gravidade e desfecho. 

RECOMENDAÇÕES QUANTO À NOVA VARIANTE DO SARS-COV-2 NO BRASIL 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA GENÔMICA PARA O  

                ENFRENTAMENTO DA COVID-19  
 

Várias mutações têm sido detectadas no genoma do vírus SARS CoV-2. 

O código genético do vírus possui cerca de 30.000 nucleotídeos de RNA, sendo a 

mutação um evento natural e esperado dentro do processo evolutivo de qualquer 

vírus RNA, especialmente o SARS-CoV-2 que se encontra disseminado mundial-

mente.  

Desde a caracterização genômica inicial do SARS-CoV-2, este foi divi-

dido em diferentes grupos genéticos ou clados. Quando ocorrem algumas muta-

ções específicas, estas podem estabelecer uma nova linhagem do vírus em circu-

lação.  

Quando as mutações ocasionam alterações relevantes clínico-

epidemiológicas, como maior gravidade e maior potencial de infectividade, essa 

variante é classificada como VOC (em inglês, (variant of concern, em português 

traduzido para variante de atenção).  

As variantes de atenção (VOC) apresentam relevância para a saúde 

coletiva devido às mutações que podem potencializar a transmissibilidade e po-

dem alterar o cenário epidemiológico  nas áreas onde forem identificadas.  

Figura 1. Esquema didático para profissionais de saúde sobre classificações 

genética dos vírus.  

INFORMAÇÕES ADAPTADAS DA NOTA TÉCNICA Nº 59/2021-CGPNI/DEIDT/

NOVAS VARIANTES NO MUNDO 

VOC 202012/01, linhagem B.1.1.7 

501Y.V2, linhagem B.1.351  

P.1, linhagem B.1.1.28 - (BRASIL) 

Essas três principais novas variantes estão sob a vigilância 

global tendo em vista a necessidade do aprimoramento do 

conhecimento sobre o impacto epidemiológico que as muta-

ções virais podem trazer para a situação atual. 

VIGILÂNCIA LABORATORIAL 

 O sequenciamento genético não é um método de diagnós-

tico e não é realizado para a rotina da confirmação labora-

torial de casos suspeitos da COVID-19, não sendo indica-

do para ser feito para 100% dos casos positivos,. 

 Os resultados do sequenciamento permitem quantificar e 

qualificar a diversidade genética viral circulante no país. 

 Para a saúde pública, o sequenciamento genético do vírus 

SARS-CoV-2, aliado a outros estudos, possibilita sugerir 

se as mutações podem: 

              - Influenciar  na patogenicidade e transmissibilidade 

              - Direcionar medidas terapêuticas, diagnósticas  

              - Contribuir no entendimento da resposta vacinal.  

 

Em função da identificação da nova variante P.1 em viajantes provenientes de Manaus/Amazonas, no Japão, e, tendo em vista o aumento rápido e expressi-

vo do número de casos e óbitos pela doença em Manaus, a partir de dezembro de 2020, há uma hipótese de que isso esteja relacionado com uma maior 

infectividade dessa variante.  

Os profissionais e instituições de saúde do setor público ou privado devem notificar imediatamente (em até 24h), à vigilância epidemiológica local e ao 

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) local, os casos suspeitos e confirmados da COVID-19 provenientes dos locais com 

circulação disseminada das novas variantes, assim como os resultados de sequenciamento genômico em que se identificou a nova variante.  

CIEVS SALVADOR - E-mail: notificasalvador@gmail.com 

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA! 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Disponível em: http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/download/nota-tecnica-no-59-2021-cgpni-deidt-svs-ms-nova-variante-covid-19/ 
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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 

12.885 

CASOS CONFIRMADOS 

126.117 

ÓBITOS 

3.332 

RECUPERADOS 

121.426 

ATIVOS* 

1.359 

INTERNADOS 

703 

CASOS EM UTI 

383 

CASOS EM LEITO  

320 

LETALIDADE 

2,6% 

MORTALIDADE¹ 

116 

Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 30/01/2021. 

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

EM ISOLAMENTO DOMICILIAR 
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