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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/ e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados atualizados até 05/02/2022. Média móvel de 7 dias.  
1 Para os assintomáticos considerou-se como data de início dos sintomas, a data da coleta, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.  
* Vale ressaltar que o declínio de casos observado no final da curva do gráfico 1 não deve ser considerado para fins de análise, uma vez que existem casos suspeitos cujas amostras ainda não foram processa 

das até o encerramento desse boletim. 

Fonte: Johns Hopkins University (JHU)/OMS/MS/SESAB/DIVEP/SMS/CIEVS SSA.  
Dados acumulados até 05/02/2022 | 5º Semana Epidemiológica de 2022.  

 Até o dia 05/02/2021, o mundo registrou 393.746.108 casos confirmados da COVID-19 e 5.736.024 óbitos, representando 

um coeficiente de incidência acumulada de 4.967,4/100.000 habitantes e uma taxa de letalidade de 1,45%. 

 Para o mesmo período, a letalidade da COVID-19 no Brasil foi de 2,78%. O país ocupa a 3ª colocação em número de casos 

confirmados e 2ª colocação em número de óbitos em relação ao demais países do mundo (Fonte: Johns Hopkins University).    

Dentre os estados brasileiros, a Bahia ocupa a 22ª posição em relação à incidência acumulada (9.078,6/100.000 habitantes) 

e 27ª posição na mortalidade acumulada (186,9/100.000 habitantes) (Fonte: Boletim Epidemiológico Especial Nº 98, Brasil, 

Ministério da Saúde).   

 Desde o primeiro caso confirmado da COVID-19 até 05/02/2022 foram registrados 257.980 casos confirmados da COVID-

19 de residentes de Salvador, dos quais 7.840 evoluíram para óbito (letalidade de 3,0%), representando uma incidência acu-

mulada de 8.936,8/100.000 habitantes e um coeficiente de mortalidade de 271,6/100.000 habitants.  

Figura 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e descartados da COVID-19, segundo semana epidemiológica de 

início dos sintomas1, Salvador-BA, 11/03/2020 a 05/02/2022. 
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https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/covid-19/2022/boletim-epidemiologico-no-98-boletim-coe-coronavirus.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/covid-19/2022/boletim-epidemiologico-no-98-boletim-coe-coronavirus.pdf/view
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SITUAÇÃO LABORATORIAL DA COVID-19 

  Entre 12/03/2020 e 05/02/2022 foram processadas 345.594 amostras biológicas de residentes de Salvador por meio da téc-

nica RT-PCR (Reação de Transcriptase reversa seguida de Reação em Cadeia da Polimerase) pelo Laboratório Central do 

Estado da Bahia (LACEN-BA). Dessas, 114.835 amostras (33,2%) foram detectáveis para o vírus SARS CoV-2 (Figura 2).  

 A partir da 1ª SE de 2022, observa-se um aumento no número de casos confirmados e no percentual de positividade. Na 3ª 

SE de 2022, 5.095 amostras foram detectáveis para o vírus SARS CoV-2 (positividade de 68,9%), sendo a maior positivi-

dade desde o início da pandemia da COVID-19 em Salvador (Figura 3).  
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Figura 3. Distribuição de amostras analisadas pela técnica RT-PCR pelo LACEN-BA de acordo com semana epidemiológica 
de coleta da amostra e ano, Salvador-BA, 11/03/2020 a 05/02/2022. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/LACEN-BA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados em 05/02/2022. 
Observação: existem amostras que foram coletadas e que não foram consideradas para análise, pois o resultado não foi liberado.   

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/LACEN-BA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados em 05/02/2022. 
Observação: existem amostras que foram coletadas e que não foram consideradas para análise, pois o resultado não foi liberado.   

Figura 2. Distribuição de casos confirmados por RT-PCR pelo LACEN-BA e média móvel de acordo com semana epidemio-
lógica e ano, Salvador-BA, 11/03/2020 a 05/02/2022. 

  No início da pandemia (SE 11 a 15/2020), o percentual de positividade das amostras processadas para COVID-19 foi ele-

vado (acima de 90%). No período, o protocolo laboratorial para outros vírus respiratórios antecedia ao processamento  do 

vírus SARS COV-2  tornando  o diagnóstico mais específico.   

 A média de amostras analisadas por SE em 2020 e 2021 foi de 3.396 amostras/semana, enquanto que nas primeiras 5 se-

manas de 2022 observa-se uma média de 4.602 amostras analisadas. 

  Nas últimas 4 SE de 2021 e nas primeiras 4 SE de 2022 foram processadas 9.092 e  21.545 amostras, respectivamente, 

representando um incremento de 137% de amostras analisadas pelo LACEN-BA. 

  Até o encerramento deste boletim, o maior número de amostras processadas (N=7.364) desde o início da pandemia ocor-

reu na 3ª SE de 2022 (Figura 3).  
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados em 05/02/2022.  
1 Coeficiente de Incidência calculada por 100.000 habitantes. População estimada: 2.886.698 pessoas (IBGE, 2020).   

 Em 2020, o maior  coeficiente de incidência (318 casos/100 mil habitantes) ocor reu na SE 25 caracter izando o pico da 

“primeira onda” da pandemia no município de Salvador (Figura 4). 

  Os dois picos na figura 4 referentes ao ano de 2021, representam os maiores coeficientes de incidência (256 e 194 ca-

sos/100 mil habitantes) do ano ocorridos nas SE 07 e SE 19, respectivamente.  

 Em 2022, a 3ª SE apresenta até o momento  o maior  coeficiente de incidência (149,06 casos/100 mil habitantes), ul-

trapassando a incidência observada nessa mesma semana do ano anterior.   

 O decréscimo na incidência nas SE 4 e 5 de 2022 não deve ser considerado para fins de análises, uma vez que existem da-

dos que ainda não foram notificados e processados até o encerramento desse boletim. 

Figura 4. Coeficiente de Incidência1 da COVID-19, segundo semana epidemiológica e ano de início dos sintomas, Salvador-
BA, 11/03/2020 a 05/02/2022.  

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 EM SALVADOR-BA  

Figura 5. Coeficiente de mortalidade* por COVID-19 segundo semana epidemiológica e ano de ocorrência, Salvador-BA, 
28/03/2020 a 05/02/2021.  

  No período de 28/03/2020 a 03/02/2022 ocorreram 7.840 óbitos por COVID-19. Nos anos de 2020 e 2021 foram regis-

trados 3.235 (41,3%) e 4.449 (56,7%) óbitos, respectivamente. A letalidade acumulada foi de 3,0%.  

 Durante todo o período da pandemia, o maior coeficiente de mortalidade ocorreu na SE 11 de 2021 (11,2 óbitos/100 mil 

habitantes) (Figura 5).   

  No mês de janeiro de 2022 ocorreram 142 óbitos pela COVID-19 representando um incremento de 914,3% em relação a 

dezembro de 2021 (14 óbitos pela doença).  

 Para cada ano analisado (2020 e 2021) e 2022 até a SE 5, o coeficiente de mortalidade é sensível ao coeficiente de inci-

dência, apresentando as mesmas tendências (Figuras 4 e 5).   

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 05/02/2022. 
* Coeficiente de mortalidade calculado para 100.000 habitantes. 
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19  

 A figura 6 apresenta a dinâmica da incidência acumulada por 100.000 habitantes  por ano segundo faixa etária e sexo.  

  O coeficiente de incidência acumulada da COVID-19 no período de 2020 a 2022 foi maior entre indivíduos com 80 anos 

e mais (17.067/100.000 habitantes), seguido de 60 a 69 anos (14.455/100.000 habitantes). 

 Indivíduos do sexo masculino e acima de 59 anos apresentaram as maiores incidências nos anos de 2020, 2021 e em 

2022 até a SE 5. 

 Nos períodos analisados, o grupo etário de 0 a 14 anos apresentou o menor risco de adoecer pela COVID-19. A faixa 

etária de 5-9 anos, em ambos os sexos,  apresentou a menor incidência quando comparada as faixas etárias de < 04 anos e 

10-14 anos. 

Figura 6. Incidência acumulada da COVID-19 segundo faixa etária e sexo,  Salvador-BA, 28/03/2020 a 05/02/2021.  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/ e-SUS notifica/SIVEP Gripe. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 05/02/2022.  

2020 2021 2022 

Figura 7. Distribuição dos casos confirmados da COVID-19 (A) e óbitos por COVID-19 (B) segundo raça/cor*. Salvador-BA, 
28/03/2020 a 05/02/2022.  

 No que se refere ao preenchimento da variável raça/cor  dos casos (N =171.630; 66,5%) e dos óbitos (N= 7.333; 93,5%), 

indivíduos que se autodeclaram pretos/pardos foram predominantes (Figura 7 A e B). 

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

 O percentual de casos com o preenchimento da variável raça/cor amarela nos sistemas de informações e-SUS notifica e 

SIVEP Gripe  (N= 15.517; 9,0%) pode refletir a necessidade de qualificar a coleta e registro do dado (Figura 7).  

A) Casos B) Óbitos 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 05/02/2022.  
* O preenchimento “ignorado” está presente nas notificações de 86.350 (33,5%)  casos confirmados e 507 (6,5%)  óbitos.  
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19  

 O primeiro óbito de residente de Salvador ocorreu em 28 de março de 2020 (SE 13). O total de óbitos pela COVID-19 de 

residentes de Salvador entre 2020 e 2022 (até a SE 5) foi de 7.840 óbitos (Figura 8).  

Figura 8. Distribuição de óbitos segundo semana epidemiológica e ano de ocorrência, Salvador-BA, 28/03/2020 a 
05/02/2021 (N=7.840).  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/SIM. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 05/02/2022.  

  Nos períodos analisados, o grupo etário de 0 a 14 anos apresentou menor frequência de evolução para óbito pela COVID-

19, quando comparado com os demais grupos. Adicionalmente, observa-se que indivíduos da faixa etária < 04 anos evoluem 

com maior frequência para óbito pela COVID-19, quando comparados a faixa etária de 05-09 e de 10-14 anos (Tabela 1).  

 A maior frequência dos óbitos ocorridos em 2020 foi em indivíduos da faixa etária de 80 anos e + (N=956; 29,6%) enquan-

to que em 2021 foi na faixa etária de 60-69 anos (N=1.030;23,2% ). De maneira geral, quanto maior  a faixa etária, maior 

o percentual de indivíduos que evoluem para óbito (Tabela 1).  

 Entre a SE 3 de 2021 e SE 5 de 2022 ocorreram 4.443 óbitos sendo 2007 (45,2%) do sexo feminino e 2.446 (54,8%) do 

sexo masculino. Observa-se uma maior frequência de óbitos em indivíduos do sexo masculino não vacinados (56,1% ) ou 

com esquema vacinal incompleto (52,1%) quando comparado com o indivíduos do sexo feminino (Figura 9).  

Tabela 1. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo faixa etária, Salvador-BA, 28/03/2020 a 05/02/2022.  

Faixa Etária 2020 % 2021 % 2022 %

< 04 anos 7 0,2 9 0,2 1 0,6

05 a 09 anos 2 0,1 2 0,0 0 0,0

10 a 14 anos 4 0,1 1 0,0 0 0,0

15 a 19 anos 5 0,2 11 0,2 0 0,0

20 a 29 anos 31 1,0 38 0,9 2 1,3

30 a 39 anos 95 2,9 224 5,0 6 3,8

40 a 49 anos 228 7,0 467 10,5 8 5,1

50 a 59 anos 437 13,5 740 16,6 15 9,6

60 a 69 anos 714 22,1 1030 23,2 25 16,0

70 a 79 anos 756 23,4 1005 22,6 42 26,9

80 anos e + 956 29,6 922 20,7 57 36,5

Total Geral 3235 100,0 4449 100,0 156 100,0

Figura 9. Frequência de óbitos por COVID-19 segundo esquema vacinal contra COVID-19¹ e sexo, Salvador-BA, 2021 – 
2022* (N=4.443). 
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19  

 

 Após a introdução da vacina contra COVID-19 a partir da SE 3 de 2021, observa-se que até 31/12/2021 (SE 52) a fre-

quência de óbitos em indivíduos não vacinados foi maior (N=3.389; 76,2%) quando comparada aos indivíduos vacinados 

com pelo menos uma dose do imunizante (N=1.060; 23,8%) (Figura 10).  

 A frequência de óbitos ocorridos em 2022 até a SE 5 (N=205), foi menor em indivíduos com esquema vacinal completo 

(duas doses + reforço) (N=63; 30,7%) quando comparada a indivíduos com esquema vacinal incompleto (1 e/ou duas do-

ses) e não vacinados (N=142; 69,3%). 

 Após 3 semanas epidemiológicas do início da introdução da 2ª dose da vacina contra COVID-19, observa-se uma redu-

ção no número de óbitos pela doença, alcançando estabilidade a partir  da SE 35 de 2021, coincidente com o início 

da introdução da dose de reforço (Figura 10). 

Figura 10. Distribuição temporal de óbitos por COVID-19 de acordo com esquema vacinal contra COVID-19¹, por semana 
epidemiológica e ano do óbito, Salvador-BA, 2020-2022*. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/NTI. Sistema SIM e VIDA. Dados atualizados até: 05/02/2022. Dados preliminares sujeitos à alteração. 
¹Esquema vacinal completo: corresponde a 2 doses da vacina contra COVID -19 + dose de reforço. 
* Para o ano de 2022 os dados estão atualizados até a Semana Epidemiológica 05. 

Figura 11. Frequência de óbitos por COVID-19 segundo esquema vacinal contra COVID-19¹ por faixa etária e sexo, Salva-
dor-BA, 2021- 2022*(N=4.443). 

 A figura 11 apresenta a distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo sexo e faixa de etária de acordo com o esquema 

vacinal.  

 Entre a SE 3 de 2021 e SE 5 de 2022 quando a vacina já estava disponível, observa-se uma maior frequência de óbitos 

em indivíduos do sexo masculino não vacinados (56,1% ) de 60-79 anos, seguido de 50-59 anos (Figura 11 A).   

 Em indivíduos do sexo feminino, observa-se uma maior frequência de óbitos na faixa etária de 80 anos e +, e a não ocor-

rência de óbitos nas faixas etárias de 5-9 anos e de 10-14 anos, independente do esquema vacinal quando compara-

do a indivíduos do sexo masculino (Figura 11 A, B, C).   

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SUIS/NTI. Sistema SIM e VIDA. Dados atualizados até: 05/02/2022. Dados preliminares sujeitos à alteração.  
¹Esquema vacinal completo: corresponde a 2 doses da vacina contra COVID-19 + dose de reforço. 
* Para o ano de 2022 os dados estão atualizados até a Semana Epidemiológica 05. 

(N=3.251) (N=1.125) (N=67) 

A) B) C) 

Não vacinado Esquema vacinal incompleto Esquema vacinal completo 



 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 05/02/2022 .  
1 Mortalidade por 100.000 habitantes. População estimada: 2.886.698 pessoas (IBGE, 2020).  
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  Em 2020, o Distrito Sanitário (DS) Barra/Rio Vermelho apresentou o maior coeficiente de incidência (5.487 casos/100 mil 

habitantes) seguido do DS Centro Histórico (5.411 casos/100 mil habitantes) (Figura 12A)  

 Em 2021, as maiores incidências ocorreram no DS Centro Histórico (6.003 casos/100 mil habitantes) e DS Boca do Rio 

(5.325 casos/100 mil habitantes) (Figura 12B). 

 Até a SE 5 de 2022, o DS Liberdade  apresenta a  maior incidência (576 casos/100.000 habitantes) entre os 12 DS. Adicio-

nalmente, o DS Centro Histórico mantem-se entre os DS com a maior incidência desde 2020 

 Durante todo o período, o DS Subúrbio Ferroviário manteve as menores incidências acumuladas (2.509 casos/100 mil habi-

tantes em 2020; 2.519 casos/100 mil habitantes em 2021; 149 casos/100 mil habitantes em 2022) (Figura 12C).  

Figura 12. Distribuição espacial da incidência1 acumulada da COVID-19 em 2020 (A) e 2021 (B), segundo DS de residência, 
Salvador-BA, 11/03/2020 a 05/02/2022. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/SIVEP Gripe/e-SUS notifica. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 05/02/2022 .  
1 Incidência por 100.000 habitantes. População estimada: 2.886.698 pessoas (IBGE, 2020).  

Figura 13. Distribuição espacial da mortalidade1 acumulada por COVID-19 em 2020 (A) e 2021 (B), segundo DS de residên-
cia, Salvador-BA, 11/03/2020 a 03/02/2022. 

2020 2021 2022 

B) C) A) 

2020 2021 2022 

C) B) A) 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19  

 Em 2020, o DS Itapagipe destaca-se por ter registrado uma mortalidade acima de 171 óbitos/100 mil habitantes  (175 óbi-

tos/100 mil habitantes) (Figura 13A). 

 Em 2021, observa-se que 42% dos DS registraram mortalidade acima de 171 óbitos/100 mil habitantes, sendo o DS Centro 

Histórico o que apresentou a maior mortalidade (222 óbitos/100 mil habitantes) (Figura 13B). 

 Até a SE 5 de 2022, o DS Itapagipe mantem-se entre os DS com a maior mortalidade e o DS Cabula/Beiru com a menor 

mortalidade desde 2020 (Figura 13C). 
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As informações deste boletim podem apresentar divergências nos dados dos demais meios de divulgação devido aos 

horários de encerramento de dados, instabilidades e congestionamento dos sistemas oficiais de informação. 

NOTIFIQUE! 

 

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE  

CONFIRMADOS PARA COVID-19 

17.487 

¹ Coeficientes calculados 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 a alterações. 

CASOS CONFIRMADOS 

257.980 

ÓBITOS 

7.840 

RECUPERADOS 

248.689 

ATIVOS* 

1.451 

LETALIDADE 

3,0% 

MORTALIDADE1 

271,6 

 

INCIDÊNCIA1 

8.936,8 


