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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 segundo ano de 

ocorrência, acumulados até o dia 14 de maio deste ano (último dia da Semana 

Epidemiológica - SE 19). É importante ressaltar que pequenas mudanças podem ocorrer nos 

números de casos registrados em semanas epidemiológicas publicados anteriormente, 

decorrente de notificações tardias no Sistema e-SUS.  

 

Desde o início da pandemia da COVID -19 em março de 2020 (SE 12), até a SE 19 de 2022, 

Camaçari registrou 32214 casos confirmados da doença, com 685 óbitos, 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 por ano Total de casos 

acumulados 
2020 2021 2022 

Total de casos confirmados  7907 17684 6.617 32214 

Total de Óbitos acumulados 151 495 32 685 

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

 

Analisando as notificações ocorridas ao longo do ano de 2022 conforme apresentado no 

gráfico 1, podemos observar redução progressiva do número de casos da doença em 

residentes de Camaçari cuja queda teve início na SE 9, e segue mantida até a última semana 

epidemiológica, a SE 19 quando não foi registrado nenhum caso da doença, acompanhando 

a tendência regional e nacional de queda do número de casos de COVID-19. 

Importante ressaltar que dos 06 novos casos identificados na última Semana Epidemiológica 

(SE 19), apenas 02 casos ocorreram na semana citada anteriormente.  
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Gráfico 1: N° de casos de COVID-19 por Semana Epidemiológica, Camaçari-Ba, 2020-2022 

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

Do ponto de vista do comportamento da doença segundo sexo e faixa etária, os 6.623 

casos registrados no ano de 2022, segue mantendo o mesmo padrão dos anos anteriores, 

com maior concentração de casos entre pessoas de sexo feminino com 56% (3724) (Gráfico 

3) e predominantemente na faixa etária da população economicamente ativa, com 72,1% 

dos casos (4778) em indivíduos com idade entre 20 e 49 anos (Gráfico 2). 

Gráfico 2: Casos Confirmados de COVID-19, por Faixa Etária, Janeiro a 14 de Maio de 
2022, Camaçari - BA.  

 

  Fonte: e-SUS –CIEVS/DIVISA-Camaçari/BA 
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Gráfico 3: Casos Confirmados de COVID-19 por sexo, Janeiro a 14 de Maio 2022. Camaçari 
- BA 

 

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

Esclarecemos que as informações fornecidas neste Boletim Epidemiológico tiveram como 

base os dados acessados no e-SUS até o dia 16/05/2022. Isso ocorreu devido à falta de acesso 

a base de dados do e-SUS desde o dia 17/05/2022, terça-feira, quando foi informado pelo 

próprio sistema que o mesmo estaria passando por manutenção devido a uma tentativa de 

invasão por hackers, nos deixando impossibilitados de trabalhar com este sistema de 

informações oficial. No momento, conseguimos acessar a plataforma, porém a mesma 

continua inoperante. 
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