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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 17 de fevereiro 

de 2022, 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, taxas de incidência e 

mortalidade por 100 mil habitantes e taxa de letalidade, tivemos (tabela 1): 

Tabela 1: Indicadores epidemiológicos de casos e óbitos confirmados por COVID-19 

Indicadores 2020 2021 2022

Casos acumulados de COVID-19 32.312 26.803 12025

Óbitos acumulados de COVID-19 1.188 1.434 34

Taxa de incidência COVID-19 6.270,3 5.184,5 2.326,0

Coef. mortalidade 230,5 277,4 6,6

Tx Letalidade 3,7 5,4 0,3  

O novo pico de casos permanece sendo na SE 02/2022 com 4.588 casos 

confirmados de COVID-19. 

Na tabela 2, são apresentados os casos confirmados nas últimas semanas 

epidemiológicas e a respectiva variação entre as semanas. 

 

Tabela 2: Variação percentual do número de casos confirmados de COVID-19, 

entre as semanas epidemiológicas. 

http://www.niteroi.rj.gov.br/painelcovid/
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SE Casos Variação

49(2021) 70 -38%

50(2021) 55 -21%

51(2021) 110 100%

52(2021) 534 385%

1(2022) 3264 511%

2(2022) 4588 41%

3(2022) 2392 -48%

4(2022) 950 -60%

5(2022) 470 -51%

6(2022) 151 -68%  

Apontamos que até o momento, temos 41.599 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 

confirmados como COVID-19, com exclusão das duplicidades e outros procedimentos 

necessários.  

A taxa de positividade para COVID-19 na SE 07/2022 foi de 12%. Na SE 

anterior, a taxa foi de 14%. Nos últimos dias, a taxa de positividade diária esteve abaixo 

de 10%. 

No dia de hoje, temos os seguintes dados referentes às hospitalizações por 

COVID-19:  

Tabela 3: Taxas de ocupação hospitalar e número de pessoas hospitalizadas por 

COVID-19 

Indicador  Taxas de ocupação Hospitalizados

Leitos clínicos SUS 26,7% 27

UTI SUS 8,1% 10

Leitos clínicos privados 5,7% 16

UTI privadas 7,8% 17  

Em relação a 7 dias atrás, houve diminuição de 47% nos atendimentos por 

síndrome gripal em nossas unidades municipais, queda de 12% no total de 

hospitalizados em leitos municipais (enfermaria: sem variação; UTI: de 15 para 10 

internados). A variação diária na última semana foi de queda na média de 3%. 

Em relação aos pacientes internados no Hospital Municipal Oceânico Gilson 

Cantarino – HMOGC, 68% estão sem esquema vacinal completo contra a COVID-19, 

sendo 16% destes sem nenhuma dose recebida, evidenciando maior agravamento de 

quadro em pessoas sem ou com menor proteção conferida pela vacinação. 

No Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (HMGVF), no momento, temos 1  

criança com COVID-19 hospitalizada em leito UTI. Em relação aos atendimentos por 



Sala de Situação de Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde de Niterói 

queixa respiratória no HMGVF, observa-se aumento de 57% (de 46 para 72 

atendimentos) em relação a 7 dias atrás. 

Em relação aos óbitos confirmados, temos, até o momento 34 óbitos de 

residentes e 62 em análise. Concentra-se, na faixa etária idosa, 91% dos óbitos ocorridos 

no ano de 2022. Na última semana, tivemos 16 declarações de óbitos com causa 

mencionada para COVID-19, recolhidas dos cartórios de Niterói, entretanto, cabe 

ressaltar que estes óbitos ainda passarão por investigação epidemiológica para definição 

de causa básica do óbito. Este número de óbitos é 52% menor do número (33) de DO’s 

recolhidas na semana anterior. 

No que diz respeito à vacinação contra a COVID-19, a população total tem 

cobertura vacinal de 91,2% com 1ª dose ou dose única, 82,7% com 2ª dose ou dose 

única e 31,7% com 3ª dose. Em crianças de 5 a 11 anos foram aplicadas um total de 

21.447 doses, correspondendo a uma cobertura de 56,4% de vacinação contra a 

COVID-19. 

A tendência segue de queda na disseminação da doença e de quadros graves por 

SARS-CoV2 (internações e óbitos), percebida pela diminuição da taxa de positividade, 

bem como, do número de pessoas internadas e óbitos. 

Entretanto, mantêm-se relevantes as medidas de mitigação da transmissibilidade, 

tais como: proibição de eventos que promovam aglomeração de médio e grande porte, 

incentivo ao uso de máscaras e higienização de mãos aceleração e, especialmente, ações 

de sensibilização para vacinação contra a COVID-19. 

 


