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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 02 de fevereiro 

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 

32.326 casos e 1.188 óbitos para COVID-19, com taxa de incidência (TI) de 6.273,0 

casos por 100 mil habitantes, taxa de mortalidade (TM) de 230,5 óbitos por 100 mil 

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

26.722 e 1.433 óbitos, com taxa de incidência de 5.168,9, taxa de mortalidade de 277,2 

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

8.175 casos e 14 óbitos confirmados. Desse modo, a TI está em 1.581,3 casos por 100 

mil habitantes, coeficiente de mortalidade de 2,7 e a taxa de letalidade 0,2. 

Na SE 02/2022 (2.890 casos) atingimos um novo pico de casos desde o início da 

série histórica. Destacamos que ainda entrarão no sistema da vigilância epidemiológica 

os casos positivados nos testes de antígeno e RT-PCR provindos da intensificação de 

testagem, em curso desde o início deste ano. 

A faixa etária que concentrou o maior número de casos está entre 20 e 59 anos. 

Apontamos que até o momento, temos 39.819 testes positivos de residentes de 

Niterói. Esclarecemos que existem entre este total, casos de re-testagem. Tais casos 

serão analisados pela vigilância epidemiológica para depois inseridos como casos 
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confirmados como COVID-19, com exclusão das duplicidades e outros procedimentos 

necessários.  

Notamos queda expressiva na taxa de positividade de testes de COVID-19, com 

taxa atual de 21,9%. 

Esse movimento vem acompanhado de queda nos atendimentos por síndrome 

gripal em nossas unidades municipais. Diminuindo 50% entre as duas últimas semanas. 

Em relação às internações, observamos queda de 18% nas internações em leitos 

municipais em decorrência de COVID-19, em relação à semana anterior. Atualmente, 

temos 65 pacientes hospitalizados nos leitos municipais. Esse dado se refere aos leitos 

adultos e pediátricos municipais. A diminuição mais expressiva ocorreu nos leitos de 

enfermaria (20%), mas cabe, observar que nos leitos de UTI também houve diminuição 

de 12%. 

Entre o total de internados, temos 43 pessoas em enfermaria e 22 em leitos UTI, 

o que corresponde a 42,6% de taxa de ocupação de leitos enfermaria e 45,5% de leitos 

UTI.  

No Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (HMGVF) temos 3 crianças 

hospitalizadas por COVID-19. Em relação aos atendimentos por queixa respiratória no 

HMGVF, observa-se queda de 20% entre as duas últimas semanas. 

Em relação aos óbitos, temos 14 confirmados como causa básica COVID-19, 

sendo 93% ocorridos entre idosos, cabendo ressaltar a importância da 4ª dose nessa 

população. 

Em relação aos pacientes internados no Hospital Municipal Oceânico Gilson 

Cantarino – HMOGC, 6 não foram vacinados com nenhuma vacina de covid-19 e 27 

estão sem esquema completo de vacinação. 

Quanto à vacinação, estamos com 82,6% da população total vacinada com 2ª 

dose ou dose única; 95,1% da população com mais de 12 anos vacinada com a 2ª dose 

ou dose única e 31% da população total vacinada com a 3ª dose. 

Entre crianças de 5 a 11 anos, foram vacinadas com a dose pediátrica da pfizer 

5.820 e 4.680 com a coronavac, totalizando 10.500 crianças vacinadas. 


