


Processo de Trabalho ACE no 

contexto pandemia COVID-19



Histórico

❖ Em novembro de 2019, foi identificado caso de SRAG/pneumonia em paciente da cidade de

Wuhan (China);

❖ Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China foi

informado sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida, detectada na cidade de

Wuhan-China;

❖ Em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas identificaram um novo tipo de coronavírus

(SARS-CoV-2), a partir do isolamento, análise por microscopia eletrônica e sequenciamento de

seu código genético, tornando possível identificação do agente causador da doença em outros

pacientes.



Caracterização do evento inusitado e inesperado

As síndromes gripais (SG) e síndromes respiratórias agudas graves (SRAG) são eventos de saúde

pública com grande repercussão para os sistemas de saúde em todo o mundo.

Apesar dos coronavírus serem um dos causadores das síndromes, o novo coronavírus (SARS-CoV-2)

detectado na China, em novembro de 2019, tem apresentado comportamento incomum, com alta

transmissibilidade e letalidade, que repercutiu na declaração de Emergência Internacional de Saúde e

de Pandemia pela OMS.



✓ A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2

✓ Apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves.

✓ Cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos;

✓ Aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem

dificuldade respiratória. Aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório;



São condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações: 

• Pessoas com 60 anos ou mais;

• Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados,

portadores de arritmias,

• Hipertensão arterial sistêmica descompensada);

• Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma

moderada/grave, DPOC);

• Imunodeprimidos;

• Doentes renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

• Diabéticos, conforme juízo clínico;

• Gestantes de alto risco



➢ Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde caracterizou o evento,

originado na China, como uma Emergência de Saúde Pública de Importância

Internacional - ESPII.

➢ Em 11 de março de 2020, a OMS caracterizou o evento como uma pandemia.

➢ Em 03 de fevereiro de 2020, o MS declara situação de Emergência Saúde Pública de

Importância Nacional – ESPIN (Portaria _MS nº 188/2020);

➢ Em 20 de março de 2020, o MS reconheceu a transmissão comunitária da Doença

pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) no País (Portaria _MS nº 454/2020);.

Desde o início da epidemia, a partir da cidade de Wuhan, na China, a disseminação da

doença ocorreu em curto espaço de tempo, deixando de ser um evento local para uma

pandemia global em menos de 04 meses



COVID-19 (Cenário mundial)

Até 11 de abril de 2020, foram confirmados 1.741.807 casos de COVID-19 com 106.694 óbitos. Os

Estados Unidos da América é o país com maior número de casos (508.575). O Brasil é o 14º em número

de casos confirmados e o 12º em número de óbitos (MS.COE. Boletim Epidemiológico n°9 , 11/04/2020).

Distribuição de casos de COVID-19 por país, até 05/04/2020. 

Fonte: OMS e Universidade Johns Hopkins



COVID-19 Cenário nacional

✓ Risco pelo COE-COVID19 Brasil: muito alto (Boletim Epidemiológico 7/COE/MS_06/04/2020);

✓ Até o dia 11/04/2020, foram confirmados 20.727 casos de COVID-19. A maior parte dos casos

concentrou-se na região Sudeste (12.125; 58,5%) seguido das regiões Nordeste (3.882; 18,7%) e Sul

(2.048; 9,9%).

✓ Foram confirmados 1.124 óbitos (5,4%).

✓ No momento o país se encontra na fase de transmissão localizada (comunitária) com alguns

locais passando para a fase de aceleração descontrolada;

✓ A Pandemia de COVID-19 afeta principalmente as cidades com maior densidade demográfica.

Até 08/04, 86% dos municípios brasileiros não possuíam nenhum caso confirmado de SRAG e/ou

COVID-19.

✓ Considerando as fases epidêmicas (epidemia localizada, aceleração descontrolada, desaceleração e

controle), na maior parte dos municípios a transmissão está ocorrendo de modo restrito.



Distribuição espacial dos casos de COVID-19.

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. Dados 

atualizados em 10 de abril de 2020 às 19h, sujeitos a revisões. 

COVID-19 Cenário nacional

✓ Dentre as Unidades Federadas, São Paulo

apresentou o maior número de casos confirmados

da doença (8.419), seguido de Rio de Janeiro

(2.607), Ceará (1.582), Amazonas (1.050) e

Pernambuco (816).

✓ As UFs com o maior número de óbitos

confirmados por COVID-19 foram: São Paulo

(560), Rio de Janeiro (155), Pernambuco (72),

Ceará (67) e Amazonas (53). Até o momento,

apenas o estado de Tocantins não apresentou

óbitos confirmados de COVID-19.



Curva e fases epidêmicas com distanciamento social e sem distanciamento social implementado. 



Coeficiente de incidência de COVID-19 por Unidade da Federação

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados atualizados em 11 de 

abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões



✓ A magnitude (número de casos) não é igualmente significava em todos os municípios

brasileiros no mesmo momento. Mesmo em estados com número importante de casos, há

municípios e/ou regiões de baixa evidência de transmissão, na qual o cenário de maior risco

pode acontecer semanas ou meses à frente.

✓ Desta forma, políticas e estratégias devem ser acionadas a partir de indicadores relacionados ao

número de casos e de óbitos por COVID-19 em cada município e/ou região.



✓ Na Bahia, o primeiro caso foi confirmado em 06/03/2020,

nove dias após a confirmação do primeiro caso do Brasil,

que ocorreu em 26/02/2020. A partir de então, já foram

confirmados 723 (7,36% do total de casos suspeitos,

notificados).

✓ Até o momento, foram confirmados 22 óbitos no

estado, sendo a letalidade de 3,04%.



✓ Atualmente, a Bahia se encontram no

estágio de transmissão comunitária. A

distribuição das notificações por dia,

apresentam crescimento importante a

partir de 09/03/2020. Até 13/04/2020, o

coeficiente de incidência foi de

48,61/1.000.000 habitantes

✓ Os casos confirmados ocorreram em 74

municípios do estado, com maior

proporção em Salvador (53,67%). Os

municípios com os maiores coeficientes de

incidência por 1.000.000 habitantes foram

Uruçuca (584,82), Barra do Rocha

(525,03), Itapebi (389,90), Ilhéus (271,06).

Distribuição espacial dos casos confirmados de Covid-19. Bahia, 

*Fonte: e-Sus—VE/ Divep e GAL/Lacen, dados obtidos em 13/04/2020, 

sujeitos a alterações. 





Diagrama de controle de dengue, Brasil, SE 13, 2020

Fonte: Sinan Online (banco de dados de 2020 atualizado em 30/03/2020). Dados sujeitos à alteração



No Brasil, até a SE 10, a curva epidêmica dos casos prováveis de Dengue no ano corrente ultrapassa o

número de casos do mesmo período para o ano de 2019.

Sobre os dados de chikungunya, foram notificados 15.051 casos prováveis (taxa de incidência de 7,2

casos por 100 mil habitantes) no País. O estado da Bahia concentra 25,2 % dos casos prováveis de

chikungunya do País.

Com relação aos dados de zika, foram notificados 2.054 casos prováveis (taxa de incidência 1,0 casos

por 100 mil habitantes) no país. Atualmente, o Brasil não aponta uma situação epidemiológica de

risco para zika vírus.



Fonte: SINAN/DIVEP/SESAB; – CI POR 100.000 HABITANTES, *Dados prováveis (excluindo os 

descartados) **Dados atualizados até a SE 14 (Dengue e CHIKV: atualizado dia 06/04/2020 e Zika: 

atualizado dia 07/04/2020) 



Série histórica de Dengue.

Bahia, 2009 a 2019*   

Fonte: SINAN online

*Dados atualizados até 31/12/2019, sujeitos a alterações.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Casos 96651 44292 39174 48248 61013 13875 56105 66910 9830 9596 67515

CI 660,30 315,89 277,88 340,37 405,56 91,73 369,02 437,99 64,06 63,12 455,80
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Situação epidemiológica Leishmaniose visceral

Classificação com números absolutos no triênio 

anterior (2016-2018)

• 13 municípios de transmissão Intensa;

• 20 municípios com transmissão moderada; 

• 172 Municípios com Transmissão Esporádica

• 212 municípios silenciosos.

Classificação por Índice Composto de Leishmaniose Visceral 

(2016-2018)

• 2 Municípios de Transmissão Alta;

• 22 Municípios de Transmissão média; 

• 162 municípios de transmissão baixa.



• Em 2019, 202 casos novos confirmados ( CI de 1,4 /100 mil hab)

• Concentração de casos- Macrorregiões de Saúde Centro-Leste , Centro –Norte, Sudoeste;

➢ Regionais de Saúde – Irecê ( 20,3%), Serrinha (16,3), Feira de Santana (8,9%), Guanambi ( 5,9%) e 
Santa Maria da Vitória ( 5,4%) 

➢ 8 regionais de saúde com incremento em relação a 2018 – Alagoinhas, Cícero Dantas, Santo Antônio 
de Jesus,  Itaberaba, Senhor do Bonfim, Gandu (caso ainda em investigação de autoctonia).  
Eunápolis e Teixeira de Freitas (casos importados);

• Predominância - Sexo masculino ( 136/202; 67,3%);

• Faixa etária de 1-4 anos (45 /202; 22,3%) ; 20-34 ( 43/202; 21,3%);

• Letalidade 6,1%



Situação epidemiológica Leishmaniose tegumentar

• A LT está presente em 225 municípios, dos quais 60 municípios estão classificados como baixo 
risco ,79 municípios estão classificados como médio risco , 62 municípios estão classificados 
como alto risco , 24 municípios estão classificados como risco muito alto).

• Em 2019, 1272 casos ( 8,6 casos/100 mil hab), 

• Concentração de casos- Macrorregiões de Saúde – Sul , Leste e Sudoeste;

• Regionais de Saúde de Gandu ( 38,8%), Itabuna (8,1%), Amargosa ( 6,5%) e Santa Maria da Vitória 
(5,1%) ; 

• Predominância - Sexo Masculino (772/1272; 58,5%);

• Faixa etária- 20-34 anos (314/1272; 24,7%) ; 35-49 (266 / 1272; 20,2%);



Fonte: DIVEP/SUVISA/SESAB, 2006



Dados coletados em 31.03.2020

Fonte: Sistema de Informação do Programa de Controle da Esquistossomose (SISPCE)

Número casos positivos para esquistossomose, Bahia 

(2010 a 2019).
No periodo de 2010 

a 2019, foram 

notificados 171.685 

casos de  

esquistossomose no 

estado da Bahia 



Dados coletados em 20.03.2020

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/DATASUS

Óbitos por Esquistossomose no Estado da Bahia, 2010 a 2019.

No periodo de 2010 

a 2019, foram 

registrados 635 

óbitos por 

esquistossomose no 

estado da Bahia 



Risco Transmissão Vetorial 

DC Bahia (MS, 2006)

Baixo risco: 101 municípios (24,2%)

Médio risco: 219 municípios (52,5%)  

Alto risco: 97 municípios (23,3%)



Taxa de Mortalidade por Doença de Chagas

MÉDIA ANUAL 624 ÓBITOS POR DC

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, dados acessados

em 28/05/2019.



Brasília, 26 de março de 2020.



























As orientações apresentadas estão sujeitas a atualizações, de forma a adequá-las às

normativas publicadas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e/ou

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.



Coordenação de Doenças de Transmissão Vetorial - CODTV

Gabriel Muricy Cunha

Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP

Márcia São Pedro Leal Souza

Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde - SUVISA

Rívia Barros




