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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 03/04/2021. 

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 03/04/2021. (13ª Semana Epidemiológica de 2021). 

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

Dados acumulados até a 13ª Semana Epidemiológica de 2021. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

 O Brasil apresentou até a 13ª semana epidemiológica (SE) de 2021 uma letalidade de 2,5%. O país passou a ocupar a 2ª 

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

 Até 13ª SE, Salvador acumulou 176.030 casos positivos da COVID-19, e desses, 169.597 (96,3%) estão recuperados 

(Figura 1). 

 Em 2020, a COVID-19 apresentou a maior concentração de casos em Salvador entre as SE 24-27 (“1ª onda”); Em 2021, até 

o encerramento desse boletim, observa-se a concentração de casos entre as SE 6-10 (“2ª onda”).  

 Entre os fatores que podem ter influenciado para a “2ª onda” da COVID-19 em Salvador, podemos citar um possível relaxa-

mento das medidas de precaução por parte da população e a introdução de novas variantes do vírus SARS CoV-2, visto que 

em Salvador já circulam as variantes P1 (Manaus/Brasil) e B.1.1.17 (Reino Unido) de forma comunitária (Nota Técnica Nº02 

de 2021— SMS/DVIS/CIEV SSA). 

 Vale ressaltar que o declínio observado no final da curva da média móvel não deve ser considerado para fins de análise, uma 

vez que existem casos suspeitos cujas amostras ainda não foram processadas até o encerramento desse boletim.  
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http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/download/alerta-e-recomendacoes-quanto-a-circulacao-das-novas-variantes-do-virus-sars-cov-2-em-salvador-ba/?wpdmdl=3363&refresh=60709d7a08f9d1617993082
http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/download/alerta-e-recomendacoes-quanto-a-circulacao-das-novas-variantes-do-virus-sars-cov-2-em-salvador-ba/?wpdmdl=3363&refresh=60709d7a08f9d1617993082
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SITUAÇÃO LABORATORIAL DA COVID-19 

  De 01/03/2020 a 03/04/2021 foram examinadas 219.133 amostras de residentes de Salvador através da técnica RT-PCR 

pelo Laboratório Central do Estado da Bahia (LACEN-BA). Dessas, 71.247 amostras (32,5%) com resultado detectável 

para o vírus SARS CoV-2. A mediana foi de 147  (min-max 1– 690) casos confirmados/dia no período. 

  Entre as SE 10 e 13 de 2021 observa-se uma mediana de 302 (min-max 8 - 433) casos confirmados/dia, o que representa 

uma redução de 39,5% em relação ao período entre as SE 06 e 09 de 2021.  

  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 aumento no número de resul-

tados detectáveis para COVID-19 (Figura 2).  

  O dia 24 de fevereiro de 2021 registrou o maior número de casos confirmados (690 casos) desde a introdução do vírus em 

Salvador-BA, superando o pico que ocorreu no dia 27 de maio de 2020 com 400 casos confirmados da COVID-19 (Figura 

2).  

  O declínio na curva da média móvel de 07 dias correspondente às últimas datas informadas no gráfico não deve ser consi-

derado para fins de análise, uma vez que podem haver amostras que ainda não tiveram os resultados liberados, não repre-

sentando, portanto, uma tendência de redução do número de casos confirmados. 
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Figura 2. Distribuição de casos confirmados por RT-PCR, Salvador-BA, 11/03/2020 a 03/04/2021. 

 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021 (13ª Semana Epidemiológica de 2021). 
Obs: existem amostras que foram coletadas e que não foram consideradas para análise por não ter ainda o resultado liberado. 

Figura 3. Casos confirmados e óbitos por COVID-19, segundo raça/cor, Salvador-BA, 11/03/2020 a 03/04/2021. 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SIVEP Gripe/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021 (13ª Semana Epidemiológica de 2021).  
Sem informação de raça/cor: casos confirmados = 52.923 / óbitos = 321.  

 Dos casos com a variável raça/cor preenchida observa-se que até 03/04/2021 88% dos casos da COVID-19 de residentes 

de Salvador ocorreu em indivíduos da raça/cor preta/parda (107.549) (Figura 3A). Esse mesmo padrão é observado para os 

óbitos (3.369; 74%) (Figura 3B). 

 Vale salientar que 79% da população de Salvador se autodeclara preta ou parda (Fonte: IBGE, 2018).  

A) B) 
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 

Figura 4. Número e proporção de casos confirmados por COVID-19, segundo faixa etária, Salvador-BA, SE 16 a SE 35 de 

2020 (A) e SE 45 de 2020 a SE 13 de 2021 (B). 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021 (13ª Semana Epidemiológica de 2021). 

Figura 5. Número e proporção de casos de SRAG por COVID-19, segundo faixa etária, Salvador-BA,  SE 16 a SE 35 de 

2020 (A) e SE 45 de 2020 a SE 13 de 2021 (B). 

Figura 6. Número e proporção de óbitos pela COVID-19, segundo faixa etária, Salvador-BA,  SE 16 a SE 35 de 2020 (A) e 

SE 45 de 2020 a SE 13 de 2021 (B). 

 As figuras a seguir apresentam a dinâmica do número de casos a partir dos seguintes recortes: SE 16 a SE 35 de 2020 

(Figura A) e SE 45 de 2020 a SE 13 de 2021 (Figura B), reconhecendo esses períodos como 1ª onda e 2ª onda  por concen-

tram o maior número de casos e óbitos da COVID-19 desde o início da pandemia em Salvador (Figura 1 e 10). 

 Em relação aos casos confirmados por Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), observa-se 

uma maior proporção de casos na faixa etária de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos nos dois períodos avaliados (Figura 4).  

 Observa-se uma maior proporção de SRAG por COVID-19 na faixa etária de 60 a 69 anos (20,8% e 21,1%, nos períodos 

A e B, respectivamente). Ao comparar os períodos representados (A e B), há uma redução de SRAG por COVID-19 na 

faixa etária que compreende os idosos com 80 anos ou mais de 17,3% para 12,8%, com discreto aumento nas faixas etárias 

entre 30 e 79 anos (Figura 5). Vale ressaltar que os casos por SRAG são os que geram hospitalizações. 

 A faixa etária com idade igual ou superior a 80 anos apresenta a maior proporção de óbitos nos dois períodos (29,0% e 

26,1%, Figura 6A e 6B, respectivamente). No entanto, observa-se uma discreta redução nessa faixa etária no segundo perí-

odo (2ª onda), em relação ao primeiro (1ª onda), e incremento nas faixas etárias entre 60 e 79 anos (Figura 6). 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUBIMUNI/SIVEP Gr ipe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021 (13ª Semana Epidemiológica de 2021). 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021 (13ª Semana Epidemiológica de 2021). 

N=2.549 
N=2.053 

A) B) 

N=8.186 N=10.187 

A) B) 

N=80.673 N=83.944 

A) B) 
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 

Figura 8. Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizados, segundo semana epidemiológica 

de notificação, Salvador-BA, 2020– 2021*.  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SIVEP Gripe/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021 (13ª Semana Epidemiológica 
de 2021). 
1 Coeficiente calculado por 100.000 habitantes. População estimada: 2.872.347 pessoas (IBGE, 2019).  
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Figura 7. Incidência e Mortalidade por COVID-19, segundo faixa etária e sexo, Salvador-BA, 11/03/2020 a 03/04/2021. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gr ipe. Dados preliminares sujeitos a alter ação. Dados atualizados até 03/04/2021 (13ª Semana Epidemiológica de 2021). 

  Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) encontram-se notificados no Sistema SIVEP Gripe, dentre eles 

casos confirmados para COVID-19. O gráfico abaixo apresenta o diagrama de controle da SRAG por semana epidemioló-

gica de notificação de indivíduos residentes de Salvador, indicando um aumento no número de casos de SRAG, os quais 

ultrapassam o limite superior esperado a partir da 9ª SE de 2020 até o momento (Figura 7). 

  Os dados encontram-se sujeitos a alterações devido ao intervalo entre o tempo de identificação do caso e a digitação da 

ficha no sistema de informação, tornado as análises preliminares.  

 Da 11ª SE de 2020 até a 13ª SE de 2021, a mediana de idade dos casos confirmados da COVID-19 de residentes de Salva-

dor 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 (96.086; 

54,6%). 

 Em relação ao coeficiente de incidência, os indivíduos ≥ 80 anos e do sexo masculino continuam apresentando maior  

risco de adoecer e evoluir para óbito (16.271 casos por 100.000 habitantes), seguido dos indivíduos de 70 a 79 anos com uma 

taxa de incidência de 12.178 casos por 100.000 habitantes (Figura 7 A).  

No que se refere a mortalidade, os indivíduos ≥ 80 anos e do sexo masculino apresentam maior  r isco para evoluir  a óbito 

(5.159 óbitos por 100.000habitantes), seguido dos indivíduos da mesma faixa etária e do sexo feminino (2.952 óbitos por 

100.000 habitantes) (Figura 7 B). 

  A faixa etária de 05 a 09 anos vem apresentando o menor risco de adoecer e de morrer (Figura 7 A e B). 

A) B) 

A) B) 
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM SALVADOR-BA 
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Figura 10. Distribuição dos óbitos de COVID-19 por data de ocorrência, Salvador-BA, 28/03/2020 a 03/04/2021. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021 (13ª Semana Epidemiológica de 2021). 

  Considerando a média móvel de 07 dias, Salvador registrou 4.842 óbitos por COVID-19 no período de 28/03/2020 a 

03/04/2021, com uma média de 11 óbitos por dia, e registro de maior ocorrência de óbitos no dia 27/05/2020 (N=44). Entre 

as SE 37 e 47, o número de óbitos manteve-se estável, elevando-se a partir da SE 48. O dia 20/03/2021 ocorreu maior nú-

mero de óbito pela COVID-19 (N=57) desde o a introdução do vírus SARS CoV-2 em Salvador  (Figura 10).   

  Em 2021, observa-se um aumento na média móvel de óbitos/dia nas últimas 04 SE (07/03 a 03/04 de 2021) para 30 óbitos/

dia, em relação as 04 SE anter iores que era de 16 óbitos/dia.  

  As últimas 04 SE de 2021 (SE 10-SE 13), concentram 17,2% dos óbitos ocorridos em todo o período da pandemia em 

Salvador. 

  A taxa de letalidade em Salvador corresponde a 2,8%. A taxa de mortalidade aumentou de 129,2 para 168,7/100.000 habi-

tantes.  

  Devido ao tempo de ocorrência do óbito e a digitação da declaração de óbito no sistema de informação de mortalidade 

(SIM) e a complexidade de análise que é necessária para verificação da consistência dos dados, estes encontram-se sujeitos 

a alterações. 

Figura 9. Distribuição de casos, óbitos  e taxa de letalidade da COVID-19, segundo faixa etária, Salvador-BA, 11/03/2020 a 

03/04/2021. 

 A faixa etária de 30 a 39 anos concentra até o momento, o maior número de casos confirmados (N=43.261), seguida de 40 a 

49 anos (N=37.958), enquanto que a faixa etária de 05 a 09 anos tem menor número de casos (N=1.992), seguida de menores 

de 4 anos (N= 2.589). 

 As maiores ocorrências de óbitos são nas faixas etárias de 80 anos e mais (N=1.373), 70 a 79 anos (N=1.183) e 60 a 69 anos 

(N=1.129). É possível observar também maior letalidade nessas faixas etárias, respectivamente, em relação às demais. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SIVEP Gripe/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021 (13ª Semana Epidemiológica de 2021). 

53 

 

N= 4.842 
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM SALVADOR-BA 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021. 

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

Figura 11. 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 03/04/2021. 

 As figuras A e B a seguir representam a dinâmica do coeficiente de incidência e mortalidade acumulada (2020-2021*) desde 

o primeiro caso e óbito da COVID-19 (Figura A) em Salvador e de apenas as últimas quatro semanas epidemiológicas, SE 

10 a SE 13 de 2021 (Figura B), por Distrito Sanitário (DS) de residência em Salvador. 

 No que se refere a incidência acumulada (Figura 11 A) e das últimas 04 semanas (Figura 11 B) da COVID-19 por DS de 

residência em Salvador, o DS Centro Histórico, Barra/Rio Vermelho e Boca do Rio permanece apresentando respectivamen-

te, a maior incidência por 100.000 habitantes, enquanto que os DS Itapagipe, Subúrbio Ferrovirário e Cajazeiras apresentam 

as menores incidências. 

 O coeficiente de incidência por COVID-19 em Salvador entre 11/03/2020 a 03/04/2021 foi de 6.128 casos confirmados por 

100.000 habitantes.  

Figura 12. Distribuição espacial da mortalidade1 acumulada (A) e das últimas 04 semanas (B) de óbitos da COVID-19, se-

gundo DS de residência, Salvador-BA, 28/03/2020 a 03/04/2021. 

  No que se refere a distribuição do coeficiente de mortalidade acumulada da COVID-19 por Distrito Sanitário (DS) de resi-

dência em Salvador, o DS Centro Histórico apresenta o maior coeficiente, enquanto que os DS Itapuã, DS Cabula/Beiru e 

DS São Caetano/Valéria continuam apresentando os menores coeficientes por 100.000 habitantes (Figura 12A).  

  Nas SE 10 a 13 de 2021, os DS Centro Histórico, Liberdade, Brotas, Barra/Rio Vermelho, Boca do Rio e Itapuã apresenta-

ram os maiores coeficientes de mortalidade, enquanto que o DS São Caetano Valéria apresentou o menor coeficiente (19,8 

óbitos por 100.000 habitantes) (Figura 12B). 

  Os DS Centro Histórico continua apresentando as maiores taxas de incidência e mortalidade (acumulada e das últimas 04 

semanas) quando comparado aos demais DS (Figura 12 A e B; Figura 12 A e B). 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021. 

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

A) B) 

Mortalidade SE 10 a 13 Mortalidade acumulada 
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1. Notificar nos sistemas oficiais TODOS os casos suspeitos da COVID-19, preenchendo os campos existentes e realizando o 

encerramento do caso no sistema no qual foi notificado;  

2. Notificar todos os casos suspeitos de COVID-19 que evoluem a óbito, independente da hospitalização, no SIVEP Gripe; 

3. Informar o número da Declaração de Óbito (DO) no campo 80 do SIVEP Gripe;  

4. Encaminhar (com boa imagem) a DO, juntamente com os laudos de exames laboratoriais via e-mail para 

 covid19suis@gmail.com, independente do resultado. Para os exames realizados no LACEN-BA com resultados penden-

tes, informar o número da requisição do GAL; 

5. Registrar o contato telefônico do(s) familiar(es)/parente(s) na ficha de atendimento/prontuários, assim como nos sistemas 

de notificação dos óbitos com resultados laboratoriais negativos, não detectáveis ou sem exames.  

6. Registrar todo óbito decorrente da suspeição/confirmação da COVID-19, no campo específico da DO (Campo VI da DO).  

7. Preencher a notificação, classificação final e evolução do caso, assim como a DO de acordo com os critérios estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde.  

8. Registrar no campo 36 do SIVEP Gripe se o indivíduo recebeu vacina contra COVID-19. 
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NOTA TÉCNICA Nº 04 SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SUBIMUNI de 25 de março de 2021 

ORIENTAÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DO FLUXO DE  

INFORMAÇÕES PARA VIGILÂNCIA DA COVID-19 EM SALVADOR-BA  

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

 

http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/download/nota-tecnica-no-04-2021-orientacoes-para-o-fortalecimento-do-fluxo-de-informacoes-para-vigilancia-da-covid-19-em-salvador-ba/?wpdmdl=3387&refresh=60709e7d431641617993341
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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 de informação. 

NOTIFIQUE! 

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE  

CONFIRMADOS PARA COVID-19 

14.381 

Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/04/2021. 

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

*Casos ativos = casos confirmados - recuperados - óbitos 

Ressaltamos que todas as análises realizadas para a publicação desse boletim estão sujeitas à alterações. 

CASOS CONFIRMADOS 

176.030 

ÓBITOS 

4.846 

RECUPERADOS 

169.597 

ATIVOS* 

1.587 

INTERNADOS 

1.210 

CASOS EM UTI 

653 

CASOS EM LEITO  

557 

LETALIDADE 

2,8% 

MORTALIDADE¹ 

168,7 

INCIDÊNCIA¹ 

6.128 

 


