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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 março de 

2022, tendo como fonte as bases dos sistemas e-SUS-VE/e-SUS-notifica/SIVEP-

gripe/SIM/RESNIT/SINDHLESTE.  

Na última sexta-feira (dia 11/03), baseado nas evidências científicas e com 

acompanhamento sanitário constante, a cidade de Niterói decretou a não 

obrigatoriedade de uso de máscaras em locais abertos, porém manteve a obrigatoriedade 

do uso em locais fechados. Essa medida de flexibilição foi realizada junto ao Comitê 

Científico da cidade e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e só foi alcançada 

graças a boa cobertura vacinal da cidade, aliada a baixa taxa de transmissão e de testes 

positivos para Covid-19. 

Nesse mesmo dia 11/03, completou-se 2 anos que a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) decretou a pandemia do novo coronavírus, o SARS-COV-2. Desde então, 

conseguimos enfrentar a pandemia com medidas de proteção e com amplo engajamento 

da população. Variantes da cepa original surgiram e são constantemente acompanhadas, 

como a variante Delta que se espalhou rapidamente, e mais recentemente a Ômicron.  

A OMS confirmou, no dia 09 de março de 2022, a existência de uma nova 

variante da COVID-19, oriunda da combinação entre as variantes Delta e Ômicron 

(AY.4/BA.1), nomeada de “Deltacron” e classificada como variante de Preocupação – 

http://www.niteroi.rj.gov.br/painelcovid/
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VOC pela OMS. Segundo a OMS, a Deltacron, AY.4/BA.1, foi detectada no início de 

janeiro de 2022 em três indivíduos na França.  

Até o momento foram detectados 46 casos de Deltacron no mundo, todos 

concentrados no continente Europeu, com destaque para a França, a qual concentra 

76,09% dos casos, seguida da Dinamarca (17,40%), Alemanha (2,17%), Holanda 

(2,17%) e Bélgica (2,17%) (BRASIL, 2022) . A partir do dia 11 de março de 2022, o 

Centro de Europeu de Prevenção e Controle da Doenças (ECDC), atua no 

monitoramento e avaliação da nova variante, assim como a OMS. 

Já no Brasil, no dia 14 de março de 2022, a Fiocruz notificou ao Centro de 

Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), do Ministério da Saúde, 

dois casos de possível recombinação de Deltacron GKA (AY.4/BA.1), localizados nos 

estados do Amapá e do Pará. 

O monitoramento epidemiológico no município de Niterói revela que, 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 26.835 13.799

Óbitos acumulados de COVID-19 1.188 1.435 68

Taxa de incidência COVID-19 6.270,3 5.190,7 2.669,2

Coef. mortalidade 230,5 277,6 13,2

Tx Letalidade 3,7 5,3 0,4  

O novo pico de casos permanece sendo na SE 02/2022 com 5.194 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. 

 

SE Casos Variação 

1(2022) 3345 -38% 

2(2022) 5194 55% 

3(2022) 2640 -49% 

4(2022) 993 -62% 

5(2022) 514 -48% 
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6(2022) 196 -62% 

7(2022) 107 -45% 

8(2022) 62 -42% 

9(2022) 20 -68% 

10(2022) 1 -95% 

 

A taxa de positividade para COVID-19 segue em queda, somando 3% na SE 

10/2022. 

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 

 

 

Em relação aos atendimentos de síndrome gripal, tivemos aumento de 2% no 

total registrado nessa semana em relação à anterior, em nossas unidades municipais. 

Queda de 27% no total de hospitalizados em leitos municipais (de 11 para 8 pacientes). 

Nos leitos de enfermaria, a diminuição foi de 25% (de 8 para 6) e 33% nos leitos de UTI 

(3 para 2). A variação diária na última semana foi de queda na média de 5%. 

Em relação aos pacientes internados no Hospital Municipal Oceânico Gilson 

Cantarino – HMOGC, 86% são idosos e 71% não recebeu a 3ª dose da vacina contra a 

COVID-19. 

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

temos criança com COVID-19 hospitalizada. Em relação aos atendimentos por queixa 

respiratória no HMGVF, observa-se redução de 9% em relação a 7 dias atrás. 

Quanto aos óbitos confirmados, temos, até o momento 68 óbitos de residentes e 

71 em análise. Concentra-se, na faixa etária idosa, 93% dos óbitos ocorridos no ano de 

2022, em especial entre as pessoas com 80 anos ou mais (59%). Do óbitos ocorridos em 

Niterói (residentes ou não no município), 58,7% ocorreu nos estabelecimentos da rede 

privada e 41,3% na rede pública. 

A cobertura vacinal no município encontra-se com 92,2% da população total 

coberta com 1ª dose ou dose única, 83,9% com 2ª dose ou dose única e 42,2% com 3ª 

Indicador  Taxas de ocupação Hospitalizados

Leitos clínicos SUS 5,9% 6

UTI SUS 1,6% 2

Leitos clínicos privados 0,7% 2

UTI privadas 0,5% 1
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dose. Para fins de análise do andamento da campanha, avaliamos também, a proporção 

de pessoas com mais de 18 anos vacinada. No momento, temos 100% das pessoas com 

mais de 18 anos com 1ª dose ou dose única, 100% com 2ª ou dose única e 53,2% com a 

3ª dose. A vacinação em crianças de 5 a 11 anos também está em andamento, com 

32.498 crianças vacinadas.  

Chamamos atenção para a cobertura vacinal entre adolescentes e adultos. Até o 

momento, a população adolescente coberta com esquema completo (duas doses para 

adolescentes sem comorbidades) está em 59,5%, ou seja, 40,5% dessa população ainda 

ainda não possui a proteção das duas doses da vacina. Entre o público adulto, ainda 

resta 46,8% das pessoas sem o esquema completo (três doses). 

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, apontamos para cautela, monitoramento e intensificação de 

rastreamento de contatos de casos provenientes de locais com casos confirmados de 

infecção pela variante AY.4/BA.1 (Deltacron), vide o cenário internacional e 

confirmação de circulação da variante no Brasil. 

 


