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Este boletim apresenta análise da situação epidemiológica de COVID-19 no 

município de Niterói. Os dados podem ser consultados no Painel COVID 

<http://www.niteroi.rj.gov.br/painelcovid/>, atualizados, semanalmente, pela equipe 

técnica. 

A análise foi realizada com base nos dados atualizados até o dia 06 de janeiro de 

2021, tendo como fonte as bases dos sistemas e-SUS-VE/e-SUS-notifica/SIVEP-

gripe/SIM/RESNIT/SINDHLESTE.  

Em relação ao total acumulado de casos e óbitos, em 2020, foram confirmados 

32.290 casos e 1.185 óbitos para COVID-19, com taxa de incidência (TI) de 6.266,0 

casos por 100 mil habitantes, taxa de mortalidade (TM) de 230,0 óbitos por 100 mil 

habitantes e taxa de letalidade de 3,7. No ano de 2021, o total de casos confirmados foi 

26.198 e 1.415 óbitos, com taxa de incidência de 5.067,5, taxa de mortalidade de 273,7 

por 100 mil habitantes e taxa de letalidade de 5,4. Em 2022, até o momento, tivemos 2 

casos confirmados e nenhum óbito. Desse modo, a TI está em 0,4 casos por 100 mil 

habitantes, e coeficiente de mortalidade e a taxa de letalidade mantém-se zeradas. 

Embora, a análise comparativa das duas últimas semanas epidemiológicas 

aponte diminuição na variação percentual. Observa-se, desde a semana epidemiológica 

45, crescimento da curva de casos confirmados para COVID-19, com aumento de 39% 

entre os últimos 14 dias comparados aos 14 dias anteriores. A SE 48 (77 casos) 

apresentou o maior número de casos notificados neste último período, registrando 

aumento de 120% em relação à SE 45 (35 casos) (tabela 1).  

Tabela 1: Variação percentual do número de casos confirmados de COVID-19, 

entre as semanas epidemiológicas. 

SE Casos Variação 

45(2021) 35   

http://www.niteroi.rj.gov.br/painelcovid/
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46(2021) 50 43% 

47(2021) 68 36% 

48(2021) 77 13% 

49(2021) 44 -43% 

50(2021) 35 -20% 

51(2021) 62 77% 

52(2021) 48 -23% 

 

As faixas etárias com maior expressão neste aumento foram as de 30 a 39 anos, 

20 a 29 anos e 15 a 19 anos, nesta ordem (gráfico 1). 

 

Quanto aos atendimentos de síndrome gripal nas unidades públicas de saúde de 

Niterói, nota-se queda nas últimas semanas (gráfico 2). Nos últimos 14 dias ocorreram 

2.245 atendimentos, apresentando uma redução de 57% em relação ao observado nos 14 

dias anteriores, 5.242 atendimentos. 
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Gráfico 1: Casos confirmados de COVID-19 por semana 
epidemiológica, Niterói-RJ 
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Gráfico 1: Atendimentos de síndrome gripal nos 
estabelecimentos públicos de saúde de Niterói-RJ 
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Entretanto, cabe alertar que na última semana, os atendimentos de síndrome 

gripal voltaram a crescer, com variação diária na média de 40% nos últimos 5 dias 

(gráfico 3). 

 

O aumento dos atendimentos de síndrome gripal, observados nos últimos dias, 

ainda não se reflete nas hospitalizações, visto que, até o momento, não se observa 

aumento nas internações por COVID-19 nos leitos públicos e privados, sendo observada 

leve queda no número de pessoas hospitalizadas por semana, com média de 9 

pacientes/dia nos leitos públicos SE 51 e 7 pacientes/dia na SE 52, e 8 pacientes/dia nos 

leitos privados na SE 51 e 6 na SE 52. 

Em relação ao número de óbitos, mantém-se a tendência de diminuição, com 

nenhum óbito confirmado nas SE 50, 51 e 52. Também não foram identificados óbitos 

nos cartórios de Niterói, nas últimas três semanas, segundo portal de transparência da 

Central de Informações do Registro Civil. 

A última semana epidemiológica analisada
1
 - SE 52 em relação à semana 

epidemiológica anterior, apresentou redução de 22,6% no número de casos confirmados 

(reduzindo de 62 para 48 casos), nenhum óbito em ambas as semanas, leve queda nas 

hospitalizações em leitos clínicos SUS e estabilidade nas UTIs, com total de 6 pacientes 

clínicos internados e 1 paciente em UTI na última semana, em comparação com 7 

clínicos e 2 UTI, na semana anterior. Os hospitais privados apresentaram estabilidade 

no número de pacientes clínicos e diminuição de 6 para 4 pacientes internados em UTI. 

                                                           
1
 Considera-se para análise as últimas semanas epidemiológicas fechadas com dados reportados pelas 

fontes consideradas. 
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Na SE atual (01/2022), a taxa de ocupação de leitos clínicos públicos está em 

3,5%, com média de 4 pacientes/dia e 0,2% em leitos UTI, com média de 1 paciente/dia. 

Nos leitos privados, a média está em 0,6% em leitos clínicos e 2,0% em leitos UTI, com 

2 e 4 pacientes/dia, respectivamente.  

Esclarecemos que instabilidades nos Sistemas de Informação do Ministério da 

Saúde (E-SUS NOTIFICA – notificação de síndrome gripal e vacinas contra a Covid-

19), dificultaram a importação de dados referentes à vacinação de COVID-19, 

submetidos no sistema pelas unidades de saúde, refletindo-se em atraso das análises e 

atualização de dados públicos nos espaços de transparência municipais. 


