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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 26 de novembro deste ano (referente a Semana 

Epidemiológica – SE 46). É importante ressaltar que mudanças podem ocorrer nos números 

de casos registrados em semanas epidemiológicas publicados anteriormente, decorrente 

de notificações tardias no Sistema e-SUS., e das instabilidades que esse sistema voltou a 

apresentar nas últimas semanas. 

 

Desde o início da pandemia da COVID-19, em março de 2020 (SE 12), até a SE 47 de 2022, 

Camaçari registrou 34.677 casos confirmados da doença, que resultaram em 706 óbitos.  

Tabela 1– Total de Casos confirmados (acumulados até 26 de novembro de 2022), e óbitos 
por COVID-19. 

Classificação Final Total de casos por ano Total de casos 

acumulados 
2020 2021 2022 

Total de casos confirmados  7907 17684 9086 34677 

Total de Óbitos acumulados 152 504 50 706 

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

Analisando as notificações ocorridas ao longo do ano de 2022, conforme exibido no Gráfico 

1, observa-se que Camaçari apresentou uma redução progressiva do número de casos da 

doença entre os residentes, nas Semanas Epidemiológicas (SE) compreendidas entre 9 e 

22, com um período de certa estabilidade que foi mantido até a SE 43, porém à partir da SE 

45, à exemplo do quem vem sendo observado no resto do país e no estado da Bahia, 

registra-se tendência de aumento dos casos, confirmada neste período em análise, com a 

notificação de 545 novos casos de COVID-19 – o que representa uma ampliação na 

notificação em quase 2 vezes em relação à semana anterior.  

De acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 12/11, a vigilância gênomica havia 

registrado a circulação de 2 sublinhagens da Variante de Preocupação Ômicron, a BQ.1 
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identificada em 8 estados mais o Distrito Federal e a BA.5.2.3 registrada em 3 estados, 

inclusive Bahia, com predomínio maciço no estado do Amazonas.     

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

 

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

 

A ocorrência de óbitos se concentrou especialmente nas SE 2 e 11 (09/01 a 19/03/22) e 

posteriormente entre as SE 26 e 32 (26/06 a 13/08/22), conforme apresentado no Gráfico 

2, sendo importante salientar que nesta semana foram confirmados 02 óbitos ocorridos no 

mês de agosto de 2022, que foram notificados tardiamente. Entretanto, com a tendência 

crescente de aumento de casos de COVID-19, tal como observado em outras ondas, é 

possível que o sistema volte a registrar novas ocorrências.  

Diante do atual cenário epidemiológico brasileiro e municipal, reforça-se a importância da 

busca por boas coberturas vacinais, capazes de reduzir formas graves da doença, assim 

como a manutenção das ações de vigilância ativa de casos suspeitos, atendidos pelos 

serviços de saúde, além do reforço ao uso de medidas de proteção individual (máscaras, 

lavagem das mãos e uso de alcóol gel) nos espaços onde haja aglomeração de pessoas. 

Também segue necessário que os profissionais e serviços de saúde envolvidos na testagem 

ou atendimento aos pacientes com sintomas gripais, sejam em consultórios, clínicas, 

hospitais, laboratórios ou farmácias, etc, promovam a notificação dos casos o mais 

precocemente possível nos sistemas de registros oficiais do Ministério da Saúde a fim de 
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favorecer o monitoramento da doença no município, e a adoção de estratégias de 

prevenção coletiva. 

 
Gráfico 2: Nº de Óbitos por semanas epidemiológicas de ocorrência, 2022. Camaçari - Ba 

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

Do ponto de vista do comportamento da doença, segundo sexo e faixa etária, os 9086 

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

anteriores, com maior concentração de casos entre pessoas de sexo feminino com 58% 

(Gráfico 3) e predomínio de casos na faixa etária da população economicamente ativa, com 

aproximadamente 70% dos casos em indivíduos com idade entre 20 e 49 anos (Gráfico 4). 

 

Gráfico 3: Casos Confirmados de COVID-19 por sexo, Janeiro a 19 de Novembro de 2022. 
Camaçari – BA  

 
Fonte: e-SUS –CIEVS/DIVISA-Camaçari/BA 
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Gráfico 4: Casos Confirmados de COVID-19, por Faixa Etária, Janeiro a 26 de Novembro 
de 2022, Camaçari - BA. 

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