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PARECER TECNICO COE SAUDE 10/2022

Assunto: Informe sobre o atual cenario da pandemia pela Covid-19 no Estado da Bahia

Tern este a finalidade de descrever, para ciencia e providencias cabiveis, o atual cenario 
da pandemia pela Covid-19 no Estado da Bahia.

Em 30 de janeiro de 2020 a Organizagao Mundial da Saude declarou a situagao de 

emergencia em saude publica de m'vel internacional e em 11 de margo de 2020 classificou 

a situagao como de pandemia pela Covid-19, declaragao esta que ainda permanece. No 
Brasil, ja foram notificados 23.585.243 casos confirmados e 622.205 obitos.

Na Bahia, ate a presente data, ja foram confirmados 1.308.146 casos e 27.752 obitos pela 

Covid-19, o que representa uma taxa de mortalidade de 185,2 por 100 mil habitantes. 
Apos urn curto pen'odo de arrefecimento da situagao epidemiologica entre setembro e 

novembro de 2021, a introdugao da nova variante "omicron" do virus elevou 

sobremaneira o numero de casos ativos e casos novos notificados diariamente na Bahia. 
Consequentemente, observamos o aumento do numero de pacientes internados e o 
numero de solicitagoes de leitos para pacientes com Covid-19 na Central Estadual de 

Regulagao, alem do numero de obitos (Figuras 1 a 5).
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Figura 2
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Numero de pacientes em leitos de UTI Covid-19, por dia - Bahia, 2020/2022Figura 3

Figura 4
Regula^ao, por semana epidemiologica - Bahia, 2021/2022
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Obitos por Covid-19, por mes de ocorrencia - Bahia, 2021/2022Figura 5
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Como resposta a esse cenario, novos leitos exclusivos para o tratamento de pacientes 

com Covid-19 foram abertos: em 30 de dezembro eram 507 leitos de UTI e 635 leitos de 

enfermaria, hoje sao 580 leitos de UTI e 676 leitos de enfermaria. Essa alterapao, no 
entanto, nao teve inffuencia na taxa de ocupapao de leitos (Figura 6). Alem disso, observa- 

se o aumento no numero de pacientes que nao sao transferidos para leitos de tratamento 
dentro de 24 boras (Figura 7).

Figura 6 Numero de leitos e taxa de ocupapao, por dia - Bahia, 2021/2022
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Figura 7
leitos Covid-19 e nao tranfiferidos em 24 horas- Bahia, 2021/2022
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Dessa maneira, faz-se necessario o emprego de medidas pra prevenpao, controle e 

mitigapao de riscos e agravos causados pela pandemia. Sendo este o parecer do COES 

para o momento, nos colocamos a disposipao para novas informapoes que se fizerem 
necessarias.

Salvador, 21 de janeiro de 2022.

o-
V Izabel MarcilioV 

Coordeh-abora d^ Sala de Situapao 
Comite Estadual de Emergencia em Saude Publica da Bahia


