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O presente Boletim Epidemiológico Semanal, traz uma breve apresentação da série histórica 

de 2020 a 2022, e o consolidado dos casos e óbitos por COVID-19 acumulados até o dia 02 

de abril deste ano (último dia da Semana Epidemiológica - SE 13). 

É importante ressaltar que mesmo em se tratando de informações até a SE 13 de 2022 (que 

aconteceu do domingo 27/03 ao sábado 02 de abril), podem estar incluídos casos novos ou 

ser retirados aqueles que foram informados mais de 01 vez se referindo ao mesmo processo 

de doença, desde que pertençam ao período total analisado (de 01 de Janeiro a 02 de abril de 

2022), notificados até o dia em que este Boletim Semanal foi produzido.  

Ou seja, como exemplo, podemos imaginar que no dia 29/01/2022, o senhor “Fulano de 

Tal”, residente de Camaçari, foi atendido no laboratório “XYZ Lab” (que poderia estar 

localizado em qualquer lugar do país), e foi diagnosticado com COVID-19 na mesma data; 

porém só no dia 08/04/2022 (mais de 2 meses depois) esse mesmo laboratório registrou a 

notificação do caso no sistema e-SUS, do Ministério da Saúde, permitindo que ele fosse 

identificado e monitorado pelo município e estado.  

 

Por situações assim, em contínuas revisões dos dados disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde, acontece de serem identificados casos confirmados de COVID-19, notificados 

semanas, ou até mesmo meses, após o diagnóstico; assim como a duplicação de um único 

caso, referente a mesma pessoa que adoeceu no mesmo período (e que por isso não deveria 

ser contabilizado mais de uma vez naquela análise); ou mesmo o registro incompleto ou 

equivocado de dados de endereço, em que uma pessoa inicialmente registrada como 

residente de Camaçari, quando passa a ser monitorada, é identificada como morador de outra 

cidade, e deixa de contar como caso positivo notificado naquele período para o nosso 

município.  

E essas situações, assim como inúmeras outras, são cuidadosamente analisadas e ajustadas 

por equipes de profissionais de saúde, rotineiramente. O que pode vir a alterar o total de 

confirmados publicados, e reforça a importância da constante vigilância das equipes da 

Secretaria de Saúde, em especial as de Vigilância e Atenção à Saúde. 

 



 
 

Boletim Epidemiológico COVID-19, Camaçari, 08 de abril de 2022 
 

 

Boletim EpidemiológicoCOVID 19
 

 

Assim, informamos que desde o início da pandemia da COVID -19 em março de 2020 (SE 

12 daquele ano), até a SE 13 de 2022, Camaçari registrou 31.968 casos confirmados, com 

682 óbitos em decorrência da doença, como pode ser observado na Tabela 1, a seguir.  

 

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

óbitos acumulados. 

Classificação Final Total de casos acumulados 

Total de casos confirmados acumulados 31968 

Total de Óbitos acumulados 682 

 

E quando observada o número de notificações ao longo do ano de 2022 apenas, podemos 

notar que desde a SE 9, tem havido queda na notificação de casos, com o registro até este 

momento de 34 casos na SE 13, reforçando a tendência regional e nacional de redução de 

casos. 

Gráfico 1: N° de casos de COVID-19 por Semana Epidemiológica, Camaçari-Ba, 2020-2022 

 

Fonte: E-SUS –CIEVS/DIVISA-Camaçari/BA 
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Quando observado apenas o ano de 2022, quanto à faixa etária, observa-se maior 

concentração de casos entre a faixa da população economicamente ativa, com predomínio 

daqueles entre 20 e 49 anos (Gráfico 2); e ao analisamos a distribuição por sexo, mantém 

se a maior concentração de casos diagnosticado entre as mulheres (Gráfico 3).  

 

Gráfico 2: Casos Confirmados de COVID-19, por Faixa Etária, Camaçari - BA. Janeiro a 02 

de abril de 2022 

 

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

Gráfico 3: Casos Confirmados de COVID-19 por sexo, de Janeiro a 02 de Abril 2022. 

Camaçari - BA 

 

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