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Salvador, 16 de dezembro de 2020 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO N.º 532/2020 – CESAU 
 

 

 

 
OBJETO: Orientação / Pesquisa - Centro de 

Apoio Operacional de Defesa da Saúde- CESAU 
 

REFERÊNCIA: GESAU / Situação 

epidemiológica - Leitos COVID-19. 

 

IDEA N. 003.9.46246/2020 

 

 

O Exmo. Sr. Dr. Rogério Luis Gomes de Queiroz, Promotor de Justiça, solicita: 

 

“...seja expedida Nota Técnica sobre a possibilidade de 

reabertura de leitos específicos para o tratamento de 

COVID-19, seja nos hospitais de campanha, seja nas 

unidades de saúde existentes.” 
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De acordo com último Boletim Epidemiológico COVID-19 da Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia (SESAB), até 15 de dezembro de 2020, a Bahia registrou 

451.240 casos confirmados de COVID-19. Em investigação são 118.219 casos.  

 

 

 

 

 

Do total de casos confirmados, 103.529 casos (23,26%) pertencem a 

residentes da capital e os demais casos (339.501; 76,28%) pertencem ao interior 

e à região metropolitana do Estado. Os casos confirmados ocorreram em 417 

municípios baianos. 

 

A representação gráfica da distribuição de casos confirmados por semana 

epidemiológica continua demonstrando um aumento exponencial de casos no 
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Estado. 

 

 

  

 

 

Nas últimas 24 horas, foram registrados 4.114 casos de COVID-19 (taxa de 

crescimento de +0,9%) e 4.139 recuperados (+1,0%), como aponta o boletim 

divulgado pela secretaria de saúde.  

 

Conforme o Boletim, até 15/12/2020, no Estado da Bahia, o coeficiente de 

incidência foi de 3.033,94/100.000 habitantes.  
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Coeficiente é a relação entre o número de casos de um evento e uma 

determinada população, num dado local e época. É a medida que informa quanto ao 

“risco” de ocorrência de um evento. Já a incidência traz a ideia de intensidade com 

que acontece uma doença numa população, mede a frequência ou probabilidade de 

ocorrência de casos novos de doença na população. Alta incidência significa alto risco 

coletivo de adoecer. 

 

Segundo a OPAS – Organização Panamericana da Saúde a taxa (ou coeficiente) 

de incidência é definida como o número de casos novos de uma doença ou outra 

afecção de saúde dividido pela população em risco da doença (população exposta) 

em um espaço geográfico durante um tempo especificado. 

 

 

Em uma pandemia há elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes 

de incidência da doença. Um índice de incidência maior que 01 significa que a curva 

de incidência é crescente. 

 

 

A análise desse coeficiente é uma das formas de avaliar, mensurar e medir o 

risco da doença entre a população e assim também apoiar a tomada de decisões 

pelas autoridades sanitárias. 
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O município de Salvador, situado no Núcleo Regional de Saúde Leste, 

apresenta, em 15 de dezembro de 2020, segundo Boletim Epidemiológico da SESAB, 

103.529 casos confirmados e 51 aguardando validação. Seu coeficiente de incidência 

foi de 3.604,33 (maior que 01). 

 

 

 
Comparando dados informados no Boletim da SESAB, é possível visualizar o 

comportamento da doença em Salvador em 24 horas: 

 

 

Boletim Epidemiológico COVID-19 - SESAB 14/12/2020 15/12/2020 

No de casos confirmados 103.262 103.529 

Coeficiente de incidência/100.000 hab 3.594,04 3.604,33 

Aguardando validação 51 51 

No de dias após último caso confirmado 0 0 

 
 
 

Em 24 horas, Salvador registrou 267 novos casos de COVID-19. 

 

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, Salvador registrou 2.851 

óbitos desde o início da pandemia, e 100.640 pacientes curados. 
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Ao avaliar a situação epidemiológica de um município específico, é importante 

considerar o contexto geográfico, já que, nenhuma localidade permanece isolada, e 

pessoas circulam entre os municípios, representando risco real de contágio.  

 

 Conforme último Boletim divulgado (15/12/2020), no Núcleo Regional de 

Saúde Leste, dos 47 municípios que compõem a região, 45 apresentaram coeficiente 

de incidência acima de 01. 

 

 

Conforme dados disponíveis na Central Integrada de Comando e Controle da 

Saúde (https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia), a macrorregião Leste registra 

47% do número de óbitos identificados na Bahia. 

 

 

Reiteramos que o coeficiente de incidência por 100.000 habitantes maior que 

01, significa que a curva de infecção é crescente com aumento absoluto e relativo 

do número de infectados, o que se traduz na necessidade de medidas urgentes de 

contenção da infecção comunitária. 

 

 

Importante salientar ainda o fato de que os leitos hospitalares são 

compartilhados por diversos municípios através de mecanismos de referência e 

contrarreferência. 

 

 

Conforme dados da SMS, em Salvador há 431 leitos de UTI adulto disponíveis, 
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27 leitos de UTI pediátrica, com uma taxa de ocupação da UTI adulto, em 16 de 

dezembro de 2020, de aproximadamente 80%: 

 

 

FONTE: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/covid/indicadorescovid/ Acessado em: 16 de 

dezembro de 2020. 

 

 

Sugerimos, portanto, diante do crescimento exponencial do número de casos 

no Estado e da sobrecarga dos serviços de saúde, que continuem sendo instituídas 

medidas para evitar aglomerações a fim de se evitar a propagação do vírus até que 

o coeficiente de infecção seja inferior a 01 e que leitos específicos para a COVID-

19 sejam mantidos. 

 

 

Diante do cenário epidemiológico, desativação de leitos pode impactar 

negativamente na prestação do serviço de saúde à população com consequências 

fatais por desassistência.  
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Uma segunda onda da COVID-19 é uma realidade no país e dados endossam 

esta constatação. Qualquer sucesso inicial no combate à pandemia pode ser parcial 

e frágil. 

 

A reabertura de leitos específicos para o tratamento de COVID-19, seja nos 

hospitais de campanha, seja nas unidades de saúde existentes, deve ser feita de 

forma gradual, de acordo com o percentual de leitos ocupados, de forma a 

antecipar sua necessidade e assim não haja 100% de ocupação dos leitos, situação 

que certamente resultará em óbitos por desassistência. 

 

 

Esse relatório se fundamenta nas informações dispostas no Boletim 

Epidemiológico Estadual e nos Indicadores COVID-19 da SMS de Salvador e se trata 

de um posicionamento técnico; a análise restringe-se a uma avaliação do atual 

cenário de saúde. Não se pode olvidar que a análise é dinâmica, considerando novos 

dados epidemiológicos que podem surgir e cada decisão deverá ser baseada em 

critérios técnicos, de forma a mitigar os riscos de sobrecarga da rede de saúde local 

e consequente aumento da incidência de óbitos por COVID-19. 

 

 

 
 
Dra. Ana Paula Mattos     Marina Castro 
Cremeb 11208     Assistente Técnico-Administrativo 
MPE/CESAU      MPE/CESAU 
Matrícula 353616     Matrícula 354011  


