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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 21 de maio deste ano (último dia da Semana 

Epidemiológica - SE 20). 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 20 de 2022, 

Camaçari registrou 32247 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 6656 32247 

Total de Óbitos acumulados 151 502 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 uma redução progressiva do número de casos da doença em 

residentes de Camaçari cuja queda teve início na SE 9, chegando a zerar o registro de casos 

por 3 semanas epidemiológicas consecutivas, todavia nas 2 últimas semanas (SE 19 e 20), 

foram registrados respectivamente 2 e 8 casos novos confirmados de COVID-19. Tal fato 

aponta para a necessidade de manutenção das ações de vigilância de possíveis casos 

suspeitos atendidos nos serviços de saúde.  
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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 6.656 

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% (3741) (Gráfico 

3) e predomínio de casos na faixa etária da população economicamente ativa, com 72,1% 

dos casos (4798) em indivíduos com idade entre 20 e 49 anos (Gráfico 2). 

Gráfico 2: Casos Confirmados de COVID-19, por Faixa Etária, Janeiro a 21 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 21 de Maio 2022. Camaçari 
- BA 

 

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

Esclarecemos que as informações fornecidas neste Boletim Epidemiológico estão sujeitas a 

alterações, visto que depende do registro de casos no sistema do e-SUS pelas unidades 

notificadoras e da disponibilização de acesso dos relatórios na base de dados. 
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