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REFERÊNCIA: Situação epidemiológica de 

COVID-19 na Bahia em fevereiro 2021 

 

 

 

Em dezembro de 2019, oum surto de pneumonia viral na cidade de Wuhan, na China, 

resultou na identificação de um novo coronavírus, denominado SARS CoV-2. Este Novo 

Coronavírus causa a doença classificada como COVID-19. 

 

Ainda não há informações plenas sobre a história natural, nem medidas de 

efetividade inquestionáveis para manejo clínico dos casos de infecção humana 

pelo SARS-CoV-2, restando ainda muitos detalhes a serem esclarecidos. No 

entanto, sabe-se que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma síndrome 
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respiratória aguda que varia de casos leves – cerca de 80% – a casos muito graves 

com insuficiência respiratória – entre 5% e 10% dos casos. Sua letalidade varia, 

principalmente, conforme a faixa etária e condições clínicas associadas. 

 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma 

pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, fadiga, coriza, 

perda de olfato e paladar, dor de garganta, dificuldade para respirar. 

 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato 

próximo por meio de: toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, 

catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, 

maçanetas, brinquedos, teclados de computador, dentre outros. Partículas em 

suspensão no ar, principalmente em ambientes fechados são importantes vetores 

de transmissão. 

 

Em análise do potencial de transmissibilidade da doença, é sabido que a 

suscetibilidade à infecção é universal, ou seja, qualquer indivíduo pode ser 

infectado e o período médio de incubação do SARS-CoV-2 é de 05 dias, com 

intervalo que pode chegar de 02 até 24 dias, o que significa dizer que uma 

pessoa infectada pode permanecer assintomática e apenas após o período de 

incubação apresentar sinais e sintomas da infecção. 

 

A disseminação de pessoa a pessoa foi confirmada em cenários 

comunitários e de assistência à saúde, com a transmissão local ocorrendo em 

muitos países ao redor do mundo. 
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Após a identificação do primeiro caso em dezembro na China, a 

disseminação da doença ocorreu de forma muito rápida e, no dia 13 de janeiro 

de 2020, menos de 02 meses após o aparecimento do primeiro caso em Wuhan, 

surgiram muitas informações sobre casos no Japão, Coréia do Sul, Tailândia e 

Taiwan. 

 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou  

que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) se constituía em  

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto 

nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS 

como uma pandemia. 

 

Apenas tres meses após a detecção do primeiro caso de infecção por SARS 

CoV-2, o número de infectados no mundo chegaria a mais de 190 mil pessoas, em 

todos os continentes – com exceção da Antártida. 

 

O vírus tem um potencial contagioso que depende de sua natureza e do 

hospedeiro, mas, uma epidemia é ao mesmo tempo um fenômeno social e o seu 

desdobramento depende de como nos comportamos.  As medidas de 

distanciamento social que reduzem os contatos entre as pessoas limitam a 

transmissão do vírus e se traduziram na melhor estratégia de contenção da 

infecção, até que um grande percentual da população esteja vacinado. 

 

Em 07 de março do corrente ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

pediu a todos os países "que prossigam com os esforços que têm sido eficazes para 
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limitar o número de casos e impedir a propagação do vírus". Dias depois, as 

intervenções se multiplicaram na Europa e em todo o mundo. 

 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS determinam como 

medidas de proteção contra a contaminação, além do distanciamento social: 

“lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel e cobrir a boca 

com o antebraço quando tossir ou espirrar (ou utilize um lenço descartável e, após 

tossir/espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos)”. 

 

Necessário se faz dizer que não existem medidas com cem por cento de 

eficácia no que diz respeito à prevenção do contágio, já que pouco se sabe a 

respeito do vírus, inclusive sobre a sua estabilidade em diversos ambientes e 

superfícies. 

 

Ressaltamos que só duas maneiras de se enfrentar uma infecção: a 

prevenção e o combate. Como não há tratamento comprovadamente eficaz para 

combate à infecção por SARS CoV-2 e a vacinação ainda se encontra muito 

incipiente em nosso país, atualmente, a maneira mais eficaz de evitar o contágio 

é o isolamento social, de forma a reduzir a circulação do patógeno. 

 

No Brasil, a pandemia de COVID-19 teve início em 26 de fevereiro de 2020 

com o primeiro caso confirmado na cidade de São Paulo, se tornando comunitária 

posteriormente. Apenas um dia após a confirmação do primeiro infectado, sobe 

para 132 o número de casos suspeitos de coronavírus. 

 

Treze dias depois oito estados confirmaram casos de COVID: Alagoas (1), 

Bahia (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1), Rio de Janeiro (13), São Paulo (30), 
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Rio Grande do Sul (2) e Distrito Federal (2) e, no dia seguinte, já havia 60 casos 

confirmados no Brasil. 

 

Em 16 de março de 2020, apenas três dias depois, sobe para 234 o número 

de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Capitais do Rio de Janeiro e São 

Paulo já registram transmissão comunitária, quando não é identificada origem da 

contaminação. Isso faz com que o país entre em nova fase da estratégia de 

contenção da covid-19, que é criar condições de prevenção. Nessa data, já 

estavam sendo monitorados 2.064 casos suspeitos.  

 

Em 17 de março de 2020, ocorre a primeira notificação de óbito pelo novo 

coronavírus no Brasil. A vítima foi um homem de 62 anos que tinha histórico de 

diabetes e hipertensão, que estava internado em hospital privado em São Paulo, 

e ainda não estava na estatística do governo. O estado de São Paulo investigou 

outras cinco mortes na mesma rede. 

Desde então, o aumento de casos se deu de forma exponencial e, apenas 

uma semana depois, as Secretarias estaduais de Saúde confirmavam 1.965 casos de 

coronavírus até as 9h15. A Bahia registrou um caso confirmado nas 24 horas 

anteriores, chegando a 64 casos. 

Em balanço divulgado à noite, sobe para 47 o número de mortos pelo novo 

coronavírus no Brasil. Os casos são em São Paulo (40), Rio de Janeiro (6) e 

Amazonas (1). O total de casos confirmados em todo o Brasil chegou a 2.201. 

Houve registros de infecção por SARS CoV-2 nos 26 estados e no Distrito 

Federal: 
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 Rio de Janeiro – 305 

 Minas Gerais – 130 

 Espírito Santo – 33 

 Goiás – 27 

 Mato Grosso do Sul – 23 

 Mato Grosso – 7 

 Rio Grande do Sul – 98 

 Paraná – 65 

 Santa Catarina – 107 

 Pernambuco – 42 

 Ceará – 182 

 Sergipe – 15 

 Bahia – 76 

 Paraíba – 3 

 Maranhão – 8 

 Piauí – 6 

 Rio Grande do Norte – 13 

 Alagoas – 7 

 Rondônia – 3 

 Tocantins – 7 

 Pará – 5 

 Amazonas – 47 

 Amapá – 1 

 Roraima – 2 

 Acre – 17 
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Em 24 de abril, um mês depois, o balanço do Ministério da Saúde, com dados 

até as 14:00h, registrava 52.995 casos de coronavírus e 3.670 mortes. Do 

total, 27.655 pessoas foram consideradas recuperadas, e 21.670 permaneceram em 

acompanhamento. 

Já à noite, balanço das secretarias de Saúde apontava 3.704 mortes e 54.043 

casos confirmados da doença. 

Apenas cinco dias depois, o Brasil já tinha 5.104 mortes causadas pela Covid-

19 e 73.511 pessoas infectadas. 

No dia 07 de maio de 2020, 07 dias depois, a manhã começa com 126.890 casos 

confirmados do Sars-CoV-2 e 8.591 óbitos. 

Seis estados apresentaram colapso na rede privada de saúde. Rio de Janeiro, 

Ceará, Pernambuco, Amazonas, Maranhão e Pará não tinham mais leitos de UTI que 

pudessem ser contratados pelo poder público. 

A marca de 10 mil mortes por COVID, no Brasil, foi superada no dia 09 de maio, 

com 10. 627 óbitos. 

Em 13 de maio de 2020, o Brasil se tornou sexto país em número de infectados, 

de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins. Dados do Ministério 

da Saúde registram 188.974 pessoas diagnosticadas com o Sars-CoV-2. 

Nove dias depois, no dia 22 de maio, o número de óbitos por COVID no país já 

ultrapassava 20.000 e havia 312.074 casos confirmados. 
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Em 28 de maio, pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil ultrapassava o 

quantitativo de mil mortos por COVID por dia, demonstrando a velocidade de 

expansão da infecção. 

Em 11 de junho, o Brasil registrou números que traduziam a situação grave de 

saúde pública que representa essa pandemia. O país teve notificados 100 mil novos 

casos em três dias; 

O Ceará já registrava mais mortes do que a China ao chegar a 4.708 óbitos. Era, 

nesse momento, o terceiro estado brasileiro a perder mais vidas que o primeiro 

epicentro da pandemia no mundo e São Paulo já ultrapassava as 10 mil vítimas 

fatais da Covid-19. 

Mais de 12 estados já registravam mais de mil novos casos de Covid-19 em 24 

horas: São Paulo (6.204), Ceará (2.745), Maranhão (2.172), Pará (1.746), Rio de 

Janeiro (1.402), Paraíba (1.338), Bahia (1.206), Amazonas (1.140), Distrito Federal 

(1.074), Pernambuco (1.059), Espírito Santo (1.037) e Alagoas (1.024). 

Em 19 de junho de 2020, o país já ultrapassava o número de um milhão de 

infectados pelo novo coronavírus. 

 

 Em 04 de julho, o Brasil registrava mais de mil mortes diárias por 

coronavírus pelo 5º dia seguido. Eram 1.111 novos óbitos, conforme levantamento 

do consórcio de veículos de imprensa. Com a atualização, passava para 64.365 o 

total de mortes. 

 No dia 22 de julho de 2020, o Brasil registrava mais um triste recorde, desta 

vez, em notificação de novos casos: foram 65.339 diagnósticos do novo coronavírus 
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em 24 horas. A última vez que o país havia registrado número tão alto foi em 19 de 

junho, dia em que foram notificados 55.209 casos. 

Na ocasião, o país já ultrapassava os dois milhões de infectados e, de acordo 

com os dados do consórcio dos veículos de imprensa, o Brasil tinha 2.231.871 

diagnósticos de Covid-19. 

Em 08 de agosto do mesmo ano, mais uma triste marca foi atingida, com o 

Brasil ultrapassando os 03 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A 

inclusão de 46.305 novos casos em 24 horas elevou para 3.013.369 o total de 

diagnósticos da doença. 

Outra triste marca também foi atingida: suplantava os 100 mil o número de 

óbitos. A confirmação de 841 mortes em 24 horas atualizou para 100.543 o total de 

óbitos decorrentes da Covid-19. 

No dia 09 de setembro de 2020, após período de relativa estabilidade, o 

Brasil registrou um aumento no número de óbitos pela COVID-19, atingindo no dia 

30 de Setembro 1.031 óbitos em 24 horas.  

O número de vidas perdidas por COVID acumulados, até então, era de 

143.952, com um total de 4.810.935 casos confirmados.  

Nessa ocasião, o Instituto Butantã informou que pretendia iniciar os testes 

com a vacina Coronavac no Brasil e o Brasil aderiu ao plano Covax Facility, que 

permitirá o acesso a 09 vacinas em desenvolvimento.  
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Em 05 de outubro do mesmo ano, O Brasil se aproximava da marca de 05 

milhões de casos da COVID-19, com registro de 11.946 novos casos nas últimas 24 

horas. 

Quando comparado a outros países, o Brasil ocupava, na ocasião, o terceiro 

lugar em número total de casos de infecção por SARS CoV-2, ficando atrás apenas 

de Estados Unidos e Índia (7,4 milhões e 6,6 milhões de casos, respectivamente). 

Já o número de mortes ultrapassou a marca dos 146.000 óbitos pela COVID-

19. No dia 02 de Outubro, o estado de São Paulo ultrapassou a Itália em número 

total de óbitos, registrando 35.956 óbitos.  

Em 29 de outubro, aproximando-se da marca dos 5,5 milhões de casos, o 

Brasil registra queda de 25% dos óbitos por COVID-19 nos últimos 14 dias. Além 

disso, dados do Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde registrou queda de 

10% na notificação de novos casos.  

 A vacina Sputnik V, da Rússia,  teve seu processo de registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) iniciado, com o envio de documentos. 

Cerca de um mês depois, em 30 de novembro, o Brasil enfrentou um 

crescimento de pacientes internados com doenças respiratórias e em pelo menos 

20 estados, o coeficiente de incidência do COVID 19 se encontrava acima de 01, o 

que significa doença sem controle de transmissão e com incidência crescente. 

Dados epidemiológicos do dia 15 de novembro demonstraram que a primeira 

quinzena de Dezembro mostrou um aumento mais sustentado e constante no 

número de óbitos por COVID-19, tendo, nas 24 horas anteriores, registrado 964 

mortes, o número mais alto até então para o mês de dezembro.  
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A Secretaria Estadual da Saúde (SESAB) Na Bahia, nas 24 horas anteriores, 

haviam sido registrados 1.284 casos de Covid-19, representando uma taxa de 

crescimento de +0,3% e registro de 30 óbitos no período. 

Em 1º/02/2021, a SESAB informava que, na Bahia, nas 24 horas anteriores, 

haviam sido registrados 1.128 casos de Covid-19, com taxa de crescimento de 

+0,2%. O quantitativo de óbitos no estado da Bahia nessa data foi de 55. 

Há que se considerar ainda o fato de que os novos casos são aqueles que 

buscam atendimento em unidades de saúde e que inúmeros cidadãos 

assintomáticos continuam a disseminar a virose sem fazerem parte das estatísticas 

oficiais de “novos casos confirmados”. 

 

É relevante salientar que o SARS CoV-2 possui grande capacidade mutatória 

e que, todo vírus, quanto mais circula entre os vetores, mais mutações sofre. Por 

se tratar de infecção fora do controle, várias mutações do novo coronavírus 

surgiram no mundo, sendo que, em dezembro de 2020 uma variante com ainda 

maior capacidade de infecção surgiu no Amazonas, levando a rede de saúde local 

a total colapso por falta de leitos hospitalares e de emergência, bem como por 

falta de insumos básicos para tratamento, como oxigênio, cujo consumo, em 

função do elevado quantitativo de pacientes com insuficiência respiratória, 

quadruplicou. 

 

 

Esta tragédia humanitária levou outros estados da federação a estado de 

alerta, já que a mesma cepa foi detectada em outros locais do país, inclusive em 

nosso estado. 
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Após a variante de Manaus e outras duas identficadas como do Reino Unido 

e da África do Sul, o mundo, especialmente a Inglaterra, passou a observar um 

número crescente de internações de crianças com síndrome inflamatória 

multissistmica causada pelo novo vírus. Essa é uma manifestação tardia da 

infecção, consequência de uma intensa resposta inflamatória nos vasos sanguíneos 

e em diversos órgãos, como o sistema respiratório, cardiovascular e 

gastrointestinal. Essas manifestações clínicas somam-se a várias questões ainda 

sem resposta sobre as particularidades exibidas pela pandemia na parcela da 

população com até 20 anos de idade. O Brasil apresentou também um aumento de 

incidênca da doença em crianças, traduzido em ocupação elevada de leitos de 

COVID pediátricos, inclusive de UTI. 

 

 O mês de fevereiro tem sido marcado por aumento relevante da ocupação 

de leitos hospitalares na Bahia, inclusive da rede privada. A ocupação total de 

leitos clínico/COVID chegou a 86% e a ocupação dos leitos de UTI chegou a 80% 

(82% de ocupação global), demonstrando o risco de colapso da rede de saúde como 

um todo, inclusive da rede privada. O fato foi amplamente divulgado, como 

podemos observar nos “prints”  de veículos de notícias abaixo: 
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Fonte: https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/25938-hospitais-privados-em-salvador-relatam-

altos-indices-de-ocupacao-de-leitos-covid-19.html 
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Fonte:https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/19/covid-19-bahia-tem-

recorde-de-internacoes-e-ve-esgotamento-da-rede-privada.htm 

 

 

Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/nem-com-plano-explosao-de-casos-na-

bahia-ja-nao-garante-leito-nem-na-rede-particular/ 
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O fato encontra eco nas publicações da Secretaria Municipal de Saúde em sua 

página  denominada “COVID-19 Transparência Salvador”, no endereço eletrônico 

http://www.saude.salvador.ba.gov.br/covid/indicadorescovid/ que traz os 

gráficos abaixo: 
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 Nos dois gráficos abaixo, obtidos no mesmo endereço eletrônico, 

observa-se que a ocupação percentual dos leitos clínicos e de UTI teve elevação 

significativa em fevereiro, especialmente na última semana, levando o 

Governador do Estado a publicar o DECRETO Nº 20.240 DE 21 DE FEVEREIRO DE 

2021 que “Institui, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna 

como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá 

outras providências”. 

 

 

mailto:saudepublica@mpba.mp.br


CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE – CESAU 

Av. Joana Angélica, 1312, Prédio Principal, sala 402 – Nazaré. Tel.: 71 3103-6436 / 6522. 

E-mail: saudepublica@mpba.mp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saudepublica@mpba.mp.br


CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE – CESAU 

Av. Joana Angélica, 1312, Prédio Principal, sala 402 – Nazaré. Tel.: 71 3103-6436 / 6522. 

E-mail: saudepublica@mpba.mp.br 

 

A partir de dados obtidos nos boletins epidemiológicos diários publicados 

pela Secretaria Estadual de Saúde, demonstramos, em forma de gráfico, o 

crescimento preocupante dos óbitos diários em nosso estado: 

 

 

 

De acordo com os dados técnicos apresentados e seguindo a tendência de 

prudência em relação à preservação da saúde de servidores, membros e 

colaboradores terceirizados que prestam serviço ao Ministério Público do Estado 

da Bahia, sugerimos o retorno à fase zero do Plano de Retomada das Atividades 

Presenciais do Ministério Público do Estado da Bahia, com reanálise dos dados 

epidemiológicos em um prazo de até 15 (quinze) dias. 

 

 

 

Dra. Ana Paula Mattos 
Cremeb 11208 
MPE/CESAU 
Matrícula 353616  
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