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Escopo da apresentação

• Covid-19 – definição da doença

• Formas de transmissão
• Como se prevenir

• Período de incubação
• Quarentena

• Período de transmissibilidade
• Isolamento

• Exames laboratoriais

• Situação epidemiológica



Covid-19

• Causado pelo SARS-Cov-1: RNA vírus da família 
Coronaviridae

• Descoberto em Dezembro/2019 na China

• Amplo espectro clínico: 
• 80% formas leves
• 20% necessitam hospitalização (5%, UTI)

• Sintomas mais comuns: febre, tosse seca, cansaço

• Outros sintomas: mialgia, cefaleia, dor de garganta, perda 
do olfato e paladar, sintomas gastointestinais



Formas de Transmissão e Prevenção

Principalmente pessoa a pessoa, através de 
gotículas

1- Distância 1,5m entre pessoas
2- Uso contínuo de máscaras
3- Ambientes ventilados
4- Higiene frequente das mãos, não levar mãos 

ao rosto



Período de Incubação x Quarentena
Período de Transmissibilidade x Isolamento

• Incubação: período entre a infecção pelo vírus e o início dos sintomas
• Na Covid-19: de ZERO a 14 dias (média de 5-7 dias)

• Quarentena: período de isolamento, pós exposição ao vírus.
• Forma de evitar que uma pessoa assintomática transmita a outras pessoas
• Na Covid-19, a quarentena deve ser feita por 14 dias

• Transmissibilidade: período em que a pessoa infectada pode transmitir a doença a outras  
pessoas

• Assintomáticas (pré-sintomáticas) até 10 dias após início de sintomas, nos casos leves. 
20 dias nos casos moderados a graves e em pessoas imunossuprimidas

• Isolamento: 10 dias após início dos sintomas (casos leves, pessoas imunocompetentes)



Exames e rastreamento de casos assintomáticos

• RT-PCR:
• Identifica a partícula viral
• Vantagem: identifica pessoa em período infectante
• Padrão ouro
• Maior sensibilidade no 3° ao 6° dia de sintomas
• Desvantagem: maior tempo para análise
• Pode ser utilizado para rastrear contato, idealmente entre o 7º e 8º dia pós contato

• Teste Rápido de Antígeno: 
• Identifica partícula viral
• Vantagens: identifica pessoa em período infectante, resultado em tempo rápido
• Desvantagem: menor sensibilidade (não indicado para rastreamento de contactantes)
• Caso altamente suspeito com resultado negativo deve ser realizado do PCR

• Sorologia / Teste Rápido Sorológico
• Pouco valor, não indicado

• Não é recomendado o teste pós vacina



Exames e rastreamento de casos assintomáticos

• Teste pós vacina:
• Identifica a partícula viral
• Vantagem: identifica pessoa em período infectante
• Padrão ouro
• Maior sensibilidade no 3° ao 6° dia de sintomas
• Desvantagem: maior tempo para análise

• Teste Rápido de Antígeno: 
• Identifica partícula viral
• Vantagens: identifica pessoa em período infectante, resultado em tempo rápido
• Desvantagem: menor sensibilidade (não indicado para rastreamento de contactantes)
• Caso altamente suspeito com resultado negativo deve ser realizado do PCR

• Sorologia / Teste Rápido Sorológico

• Pouco valor, não indicado



Quadro Geral:

https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/



Número de leitos de UTI e taxa de ocupação – Bahia



Número de pacientes internados em leitos de UTI, por dia – Bahia



Número de caso ativos, por dia – Bahia, 2021

15 dias
Decreto Toque de 
Recolher

Semana Santa



Número de caso novos, por dia – Bahia, 2020 a 2021

Semana Santa



Pacientes internados em leitos de UTI Covid-19 (rede privada)* – Bahia, 2020/2021

Decreto Toque 
de recolher

20 dias

dados até 26 de abril



Óbitos por Covid-19 por mês de ocorrência – Bahia, junho/2020 a março/2021

2020 2021



https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/




