
 
 

 

 

Boletim 

Epidemiológico 

Edição Especial 

COVID-19 

#camacariunidacontraocoronavirus 

Jan - 20 mar 2022 



 
 
 

Boletim Epidemiológico COVID-19, Camaçari, 23 de março de 2022 
 

 

Boletim EpidemiológicoCOVID 19
 

  

O sistema e-SUS Notifica, criado pelo Ministério da Saúde para agregar  dados de casos leves 

e moderados de COVID-19, após as instabilidades ocorridas em dezembro de 2021 (inclusive 

com a suspensão de acesso para consultas e notificações de novos casos no sistema por 

algumas semanas), passou por importantes mudanças na forma de acesso aos dados pelos 

gestores de saúde de nível municipal e estadual, em especial no mês de fevereiro de 2022, 

quando aconteceu limitação de acesso aos dados a períodos de apenas 7 dias. 

Essas circunstâncias geraram dificuldades operacionais para a análise dos meses de janeiro a 

março do ano de 2022 em conjunto, até que na última semana (Semana Epidemiológica - SE 

11), novas atualizações trouxeram como alterações mais relevantes a possibilidade de acesso 

aos dados de todo o ano de 2022 para análise ampliada. 

Assim, a partir das mais recentes mudanças implementadas no acesso ao Sistema e-SUS, que 

permitem que façamos uma análise mais aprofundada desse primeiro trimestre de 2022, o 

presente boletim traz uma apresentação consolidada da série histórica de 2020 a 2022. No 

presente documento, serão apresentados os casos e óbitos por COVID-19 acumulados até o 

dia 20 de março deste ano (último dia da SE 11), seguido, porém, de uma breve análise dos 

casos registrados em 2022. 

 

Tabela 1– Total de Casos confirmados de COVID-19 (acumulados desde 2020), casos 

confirmados nas últimas 24h e o total de óbitos acumulados. 

Classificação Final Casos 

2020 

Casos 

2021 

Casos 

2022 

Total de 
casos 

acumulados 

Total de casos confirmados 
acumulados 

7907 17684 6.154 31745 

Total de Óbitos acumulados 151 495 30 676 

Fonte: E-SUS –CIEVS/DIVISA-Camaçari/BA 

Desde o início da pandemia da COVID -19 em março de 2020 (semana 12), Camaçari 

registrou 31.745 casos confirmados, com 676 óbitos em decorrência da doença. Até o 

momento em análise, embora o ano de 2022 tenha registrado muitos casos quando da 

introdução da variante ômicron, o ano de 2021 segue sendo o ano com o maior número 
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acumulado de casos, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, conforme pode 

ser observado na série histórica (vide gráfico 1).   

Gráfico 1 

 
Fonte: E-SUS –CIEVS/DIVISA-Camaçari/BA 

 

Na série histórica apresentada, 2020-2022, vide gráfico 2, o município de Camaçari registrou 

676 óbitos, com predomínio na população com idade igual ou superior a 60 anos que foi 

responsável por 59,5% dos óbitos registrados. Fato igualmente registrado no país e atribuído 

especialmente as condições clínicas deste grupo populacional, tais como existência de 

doença cardiovasculares, diabetes e outras, que se revelaram riscos potenciais a ocorrência 

de manifestações graves da doença. 

 

Gráfico 2 
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  Fonte: E-SUS –CIEVS/DIVISA-Camaçari/BA 

 

Quando analisamos o ano de 2022, observamos que o mês com maior registro de casos foi 

janeiro que concentrou 56% (3447) do total das notificações, seguido por fevereiro com 42% 

(2568) das notificações e, embora estejamos a quase um 1/3 do término do mês de março, 

os dados consolidados até o momento revelam uma tendência de queda acentuada no 

número de casos de COVID-19 em Camaçari, acompanhando uma tendência igualmente 

observada no Estado da Bahia e no país. 

 

Gráfico 2 
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Fonte: E-SUS –CIEVS/DIVISA-Camaçari/BA 
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