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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 03/07/2021. 

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 03/07/2021. (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 

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

Dados acumulados até a 26ª Semana Epidemiológica de 2021. Dados preliminares sujeitos a alteração. 

 O Brasil apresentou até a 26ª Semana Epidemiológica (SE) de 2021 uma letalidade de 2,8%. O país continua ocupando a 3ª 

colocação entre os países com maior número de casos confirmados da COVID-19, sendo superado pela Índia. Entretanto, con-

tinua ocupando a 2ª colocação entre o maior número de óbitos (Fonte: Johns Hopkins University).  

 Desde os primeiros casos da COVID-19 em 2020 até a 21ª SE de 2021, Salvador acumulou 226.038 casos positivos (Figura 

1). 

 Em 2020, o maior número de casos confirmados da COVID-19 (8.443) ocorreu na 25ª SE . Em 2021, até o momento, o ma-

ior número de casos concentra-se na 6ª SE (7.455). Observa-se uma tendência de redução no número de casos da COVID-19 

após a 6ª SE de 2021 até o encerramento desse boletim.  

 No dia 25/06/2021 foi confirmado no Brasil, em São Paulo o 1º caso autóctone da COVID-19 pela variante Delta* (VOI-

B.1.617). Até o momento não foi registrado nenhum caso dessa nova var iante em Salvador .  

 Vale ressaltar que o declínio de casos observado no final da curva do gráfico 1 não deve ser considerado para fins de análi-

se, uma vez que existem casos suspeitos cujas amostras ainda não foram processadas até o encerramento desse boletim. 

 *Anteriormente denominada variante Indiana 
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SITUAÇÃO LABORATORIAL DA COVID-19 

  De 01/03/2020 a 03/07/2021 foram examinadas 274.175 amostras de residentes de Salvador através da técnica RT-PCR 

(Reação de transcriptase reversa seguida de reação em cadeia da polimerase) pelo Laboratório Central do Estado da Bahia 

(LACEN-BA). Dessas, 97.767 amostras (35,6%) com resultado detectável para o vírus SARS CoV-2. A mediana de 

casos confirmados/dia em 2020 foi 111 (min-máx 1-400) casos confirmados/dia e em 2021 foi 308 (min-máx 42-690) ca-

sos confirmados/dia. 

  Entre a 22ª a 26ª SE de 2021 observa-se uma mediana de 256 (min-máx 120-404) casos confirmados/dia, o que representa 

uma redução de 27,5% em relação ao período entre a 18ª e 21ª  SE de 2021. Ressaltamos que a análise é preliminar uma 

vez que nem todas as amostras coletadas da 22ª a 26ª SE de 2021 foram examinadas. 

  A média móvel de 7 dias de casos confirmados pela técnica RT-PCR realizada pelo LACEN-BA, indica que o número de 

casos confirmados de 11/03/2020 até 03/07/2021 corresponde a 59,2% dos casos desde a introdução do vírus SARS CoV-

2 em Salvador-BA. 

  O declínio de casos na curva a final da figura 2 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. 
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Figura 2. Distribuição de casos confirmados por RT-PCR, Salvador-BA, 11/03/2020 a 03/07/2021. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 
Obs: existem amostras que foram coletadas e que não foram consideradas para análise, pois o resultado não foi liberado.  

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 – ÓBITOS 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021).  

 

 Salvador registrou 6.979 óbitos por COVID-19 no período de 28/03/2020 a 03/07/2021. Nas últimas 4 SE (06/06 a 

03/07/2021) apresentou uma média de 14 óbitos/dia; uma redução de 26,3% em relação às 4 SE anteriores quando registrou 

19 óbitos/dia.  

 O período de 01/01 a 03/07/2021 concentrou 53,8% dos óbitos ocorridos em todo o período da epidemia em Salvador 

(Figura 3).  

 Até o encerramento desse boletim, a taxa de letalidade em Salvador correspondeu a 3,1% e a taxa de mortalidade aumentou 

de 219 para 242 por 100.000 habitantes.  

Figura 3. Distribuição dos óbitos por COVID-19, segundo data de ocorrência, Salvador-BA, 28/03/2020 a 03/07/2021.  
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Figura 6. Mortalidade da COVID-19, segundo mês e ano de ocorrência do óbito, Salvador-BA, 11/03/2020 a 03/07/2021. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 

 As figuras a seguir apresentam a dinâmica da mortalidade por 100.000 habitantes (Figura 6) e taxa de letalidade (Figura 7) 

de 28/03/2020 até 03/07/2021, segundo mês e ano de ocorrência. 

   No ano de 2020, os meses que apresentaram os maiores coeficientes de mortalidade foram junho (32,6/100.000 habi-

tantes), maio e julho (22,0/100.000 habitantes) enquanto que os menores coeficientes ocorreram nos meses de março 

(0,1/100.000 habitantes), abril (3,5/100.000 habitantes) e novembro (3,8/100.000 habitantes). 

  No ano de 2021, os maiores coeficientes podem ser  observados no meses de março e abr il (38,1 e 27,2 por  100.000 

habitantes, respectivamente), sendo que março foi o mês que registrou a maior mortalidade até o momento, desde o inicio da 

pandemia. Os menores coeficientes podem ser observados em janeiro e fevereiro (11,6 e 13,4 por 100.000 habitantes, res-

pectivamente).  

 

  No ano de 2020, os meses que apresentaram as maiores taxas de letalidade foram maio (3,8% ) e setembro (3,6% ), 

enquanto que as menores taxas foram observadas nos meses de março (0,5%), novembro (1,2%) e dezembro (1,6%). 

  No ano de 2021, a maior  taxa de letalidade foi observada no mês de junho (5,6% ), seguida dos meses de março (5,3% ) 

e abril (4,9%). As menores taxas foram observadas em fevereiro (1,5%) e janeiro (2,0%).  

  A letalidade acumulada de 11/03 a 31/12/2020 foi de 2,8%, enquanto que a letalidade de  01/01 a 03/07/2021 foi de 3,4%. 

Figura 7. Letalidade da COVID-19, segundo mês e ano de ocorrência do óbito, Salvador-BA, 11/03/2020 a 03/07/2021. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 

¹ Coeficiente calculado por 100.000 habitantes. População estimada: 2.872.347 pessoas (IBGE, 2019).  
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 

Figura 4. Casos confirmados da COVID-19, segundo mês e ano de início dos sintomas, Salvador-BA, 11/03/2020 a 

03/07/2021.  
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 

  As figuras a seguir apresentam a dinâmica do número e proporção de casos da COVID-19 (Figura 4) e coeficiente de 

incidência por 100.000 habitantes (Figura 5), segundo o mês de início dos sintomas em residentes de Salvador . O 

percentual apresentado na figura 4 foi calculado considerando-se o número de casos cumulativo desde o início da pandemia 

em Salvador. 

  No ano de 2020, os meses que acumularam mais casos da COVID-19 foram junho (28.324; 13% ) e julho (21.203; 

9%). Nos meses de setembro e outubro, o percentual do número de casos é equivalente ao observado um mês após a intro-

dução do vírus SARS CoV-2 em Salvador (Figura 4). 

  No ano de 2021, fevereiro, março e maio foram os meses que acumularam mais casos da COVID-19 até o momento 

e concentraram 11%, 9% e 9% dos casos, respectivamente, desde o início da pandemia. 

  Até o momento, o período de 01/01 a 03/07/2021 concentrou 48,7% (110.076) dos casos confirmados, enquanto que o ano 

de 2020, a partir de 11/03, concentrou 51,3% (115.962) dos casos confirmados da COVID-19 de residentes de Salvador.  

  Em 2020, os meses que apresentaram as maiores incidências foram junho (981,2/100 mil habitantes) e julho 

(737,5/100.000 habitantes), caracterizando os picos da “primeira onda” da pandemia em Salvador.  

  Em 2021, até o momento, os meses de fevereiro e maio apresentaram as maiores incidências (894,6 e 741,9/100.000 

habitantes, respectivamente), sendo que o mês de fevereiro correspondeu à segunda maior incidência desde o inicio da pan-

demia em Salvador. 

   Vale ressaltar que a redução observada no final da curva da figura 5 não deve ser considerado para fins de análise, uma 

vez que existem casos suspeitos cujo encerramento ainda não foi realizado em função do aguardo da liberação do resultado 

de exames diagnósticos e/ou lançamento dos dados nos sistemas de informações.. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 
Incidência calculada por 100.000 habitantes. População estimada: 2.886.698 pessoas (IBGE, 2020).  
1 Para os assintomáticos considerou-se como data de início dos sintomas, a data da coleta, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Figura 5. Incidência da COVID-19, segundo mês e ano de início dos sintomas, Salvador-BA, 11/03/2020 a 03/07/2021.  
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM SALVADOR-BA 
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Figura 9. Mortalidade da COVID-19, segundo faixa etária, mês e ano da ocorrência do óbito, Salvador-BA, 2020-2021*. 

Figura 8. Incidência da COVID-19, segundo faixa etária, mês e ano de início dos sintomas, Salvador-BA, 2020-2021*. 

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

*Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 
1 Para os assintomáticos considerou-se como data de início dos sintomas, a data da coleta, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. 

 As figuras a seguir apresentam a dinâmica da incidência por 100.000 habitantes (figura 8) e mortalidade por 100.000 habi-

tantes (figura 9) por faixa etária e meses de 11/03/2020 até o dia 03/07/2021. 

  Em 2021, no mês de abril, a incidência de casos confirmados da COVID-19 na faixa etária de 80 anos e mais que se manti-

nha como a maior incidência desde o início das pandemia, foi superada pela incidência na faixa etária de 60 a 79 anos 

(1.053/100.000 habitantes), seguida de 40 a 59 anos (935,7/100.000 habitantes). Para o mês de maio, a maior incidência foi 

observada na faixa etária de 40 a 59 anos (1.300/100.000 habitantes).  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração.  

*Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 

  No que se refere à mortalidade, a faixa etária de 80 anos e mais vem apresentando o maior risco de óbito pela COVID-19 

em todo período da epidemia em Salvador, seguida de 60 a 79 anos (Figura 9). Ressalta-se que a faixa de 60 a 79 anos 

apresentou um aumento na mortalidade no mês de março, quando comparado com os meses anteriores (244 por 100.000 

habitantes). 

  Nos anos de 2020 e 2021, as faixas etárias que apresentaram os menores e maiores coeficientes da COVID-19 (incidência 

e mortalidade) foram a faixa etária de ≤ 19 anos e faixa etár ia de 80 anos e mais (Figura 8 e 9). 
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Figura 10. Letalidade da COVID-19, segundo faixa etária, mês e ano de ocorrência, Salvador-BA, 2020—2021*. 

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

*Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 
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 à letalidade, esse indicador segue o mesmo padrão observado para os coeficientes de incidência e mortali-

dade, considerando as faixas etárias no período analisado. 

  No mês de junho de 2021 foram registradas as maiores taxas de letalidade, quando comparado com os meses anteriores. 

Destaca-se ainda nesse mês, uma elevada letalidade na faixa etária de 80 anos e mais (51,1%), seguida de 60 a 79 anos 

(17,9%) (Figura 10), quando comparado com os demais grupos e toda série histórica (Figura 10). 

 É importante ressaltar que esse indicador é sensível à captação e confirmação de casos novos da COVID-19, assim como a 

identificação e registro do óbito no sistema de informação. Além disso, instabilidade nos sistemas de notificação e a sobre-

carga dos serviços de saúde podem implicar em prejuízos no registro adequado e oportuno dos dados relacionados à COVID

-19, o que torna qualquer tipo de análise preliminar.  

  Análises posteriores e mais detalhadas sobre a dinâmica e comportamento desse indicador devem ser realizadas para melhor 

compreensão do perfil da COVID-19 em Salvador. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração.  

*Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 

 Em relação às comorbidades e fatores de risco para óbito pela COVID-19, observa-se com maior frequência Hipertensão 

Arterial (32,4%), seguida de Diabetes mellitus (11,4%) e Insuficiência Renal Aguda (9,0%) (Figura 11).  

  Na categoria “outros”, as mais frequentes são Alzheimer, Insuficiência Cardíaca, Insuficiência Renal e Acidente Vascular 

Cerebral. 

Figura 11. Comorbidades e fatores de risco para óbito pela COVID-19, segundo Classificação Internacional de Doenças (CID

-10), Salvador-BA, 28/03/2020 a 03/07/2021. 
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/07/2021 (21ª Semana Epidemiológica de 2021). 
1 Incidência por 100.000 habitantes. População estimada: 2.886.698 pessoas (IBGE, 2020).  

Figura 12. 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 03/07/2021. 

 

 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 

22 a SE 25 de 2021 (Figura B), por Distrito Sanitário (DS) de residência em Salvador. 

 No que se refere a incidência acumulada (Figura 12A) da COVID-19 por DS de residência em Salvador, os DS Centro His-

tórico, Barra/Rio Vermelho e Boca do Rio apresentaram as maiores incidências por 100.000 habitantes (10.522, 9.508 e 

9.396), e nas últimas 04 semanas (Figura 12B) os DS Centro Histórico continua apresentando a maior incidência (549 por 

100.000 habitantes). 

Figura 13. 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 03/07/2021. 

  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 apresentou o maior coeficiente, enquanto que o DS Cabula/Beiru continua apre-

sentando o menor coeficiente por 100.000 habitantes (Figura 12A).  

  Nas SE 22 a 25 de 2021, o DS Centro histórico deixou de apresentar o maior coeficiente de mortalidade e os DS Liberda-

de, Boca do Rio e Barra/ Rio Vermelho apresentaram os maiores coeficientes por 100.000 habitantes (22,2, 22 e 20,2, res-

pectivamente) (Figura 12B).  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 03/07/2021 (26ª Semana Epidemiológica de 2021). 

1 Mortalidade por 100.000 habitantes. População estimada: 2.886.698 pessoas (IBGE, 2020).  

A)  B)  

A)  B)  
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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 

15.573 

Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 07/07/2021. 

¹ Coeficiente calculado por 100.000 habitantes. População estimada: 2.886.698 pessoas (IBGE, 2020).  

*Casos ativos = casos confirmados - recuperados - óbitos 

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

CASOS CONFIRMADOS 

226.038 

ÓBITOS 

6.979 

RECUPERADOS 

218.020 

ATIVOS* 

1.039 LETALIDADE 

3,1% 

MORTALIDADE¹ 

241,7 

INCIDÊNCIA¹ 

7.830 

 


