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No dia 31 de março foi decretado a não obrigatoriedade do uso de máscaras em 

ambientes fechados dentro do município de Niterói. Essa determinação vem semanas após 

o decreto da não obrigatoriedade de uso de máscaras em locais abertos, e veio junto à 

aprovação do Comitê Científico da cidade e profissionais da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

O decreto nº 14.343/2022, baseado em evidências científicas e com o devido 

acompanhamento sanitário constante, expressa a consolidação de um avanço progressivo e 

significativo da cidade de Niterói no combate à COVID-19, com o diferencial da 

participação ativa da população na adoção às medidas de proteção à vida e na vacinação. 

O uso de máscaras continua recomendado para parcelas mais vulneráveis da 

população, tais como idosos, gestantes, imunossuprimidos, e também para pessoas com 

sintomas gripais. Além disso, recomenda-se o uso de máscaras em ambientes fechados de 

saúde, tais quais hospitais, laboratórios e clínicas, dentro de transportes públicos e em 

elevadores. Instituições de ensino em geral, e espaços privados, possuem autonomia para a 

definição da obrigatoriedade do uso ou não do uso de equipamento dentro de suas 

instalações. 

Ainda de acordo com a decisão a obrigatoriedade da máscara pode ser reinstaurada 

caso haja necessidades com um possivel aumento de casos. Internacionalmente observa-se 

uma tendência geral de diminuição de novos casos e de óbitos (pela terceira semana 

consecutiva), porém ressalta-se cautela com essa diminuição, ja que muitos países estão 

mudando suas estratégias de testagem de COVID-19 (WHO, 2022)1. 

Elementos importantes nesta tomada de decisão são a redução das internações por 

COVID-19, a redução da taxa de positividade e a cobertura vacinal contra a COVID-19. 

No dia 05/04/2022, Niterói não possuía mais nenhum paciente internado por Covid-19, 

seja na rede pública ou em unidades privadas de saúde.  

 
1 World Health Organization. COVID-19 Weekly Epidemiological Update, 13 de abril de 2022. Acesso 

em: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---12-april-2022. 

 



Sala de Situação de Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde de Niterói 

 

 

 

 

 

A taxa de positividade dos testes COVID-19 tem se mantido abaixo de 5%, índice 

que outrora, início de 2022, chegou a 50%. 

Em relação à cobertura vacinal, um dos principais indicadores considerados no 

Programa Novo Normal Niterói, o município encontra-se com 100% da população com 18 

anos ou mais coberta com 1ª dose e 2ª dose ou dose única. Já em relação a população total, 

92,7% está com 1ª dose ou dose única e 85,4% com a 2ª dose. Atualmente a cidade 

apresenta 86,5% de adolescentes com 12 a 17 anos com a 1 dose ou dose única, 61,3% 

com a segunda dose ou dose única. A vacinação em crianças de 5 a 11 anos também segue 

em andamento, com 44.041 doses aplicadas. 

Com relação à cobertura da terceira dose, temos 59% da população acima de 18 

anos vacinada e um total de 46,8% da população geral vacinada, que junto ao índice de 

cobertura de adolescentes (1,7%) mostra uma necessidade de reforçar a necessidade da 

terceira dose para todos. Vale ressaltar que foi também devido à vacinação ampla e com a 

adesão da população de Niterói que conseguimos chegar a números baixos de contágios e 

internações, e adotar as novas medidas do Programa Novo Normal de Niterói. 

Seguindo recomendações da OMS e do Ministério de Saúde, a cidade iniciou a 

vacinação de quarta dose para idosos com mais de 80 anos, além de imunossuprimidos  

que já estavam recebendo a D4. 

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 12 de abril 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 32.330 26.862 15.438 

Óbitos acumulados de COVID-19 1.208 1.441 104 

Taxa de incidência COVID-19 6.273,8 5.195,9 2.986,2 

Coeficiência. mortalidade 234,4 278,7 20,1 

Tx Letalidade 3,7 5,4 0,7 

http://www.niteroi.rj.gov.br/painelcovid/
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O novo pico de casos permanece sendo na SE 02/2022 com 5.798 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 

5(2022) 598 -37% 

6(2022) 236 -61% 
 

7(2022) 122 -48% 

8(2022) 71 -42% 

9(2022) 37 -48% 

10(2022) 57 54% 

11(2022) 31 -46% 

12(2022) 32 3% 

13(2022) 22 -31% 

14(2022) 37 68% 
 

Nota-se aumento de 68% no número de casos confirmados, com data de início de 

sintomas na semana epidemiológica 14 em relação à semana epidemiológica 13, 

aumentando de 22 casos para 37. 

A taxa de positivadade para COVID-19 se manteve estável nas duas últimas 

semanas (4%). 

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 0,0% 0 

UTI SUS 0,8% 1 

Leitos clínicos privados 0,0% 0 

UTI privadas 0,0% 0 
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Em relação a 7 dias atrás, houve aumento de 4% nos atendimentos por síndrome 

gripal em nossas unidades municipais, e aumento no total de hospitalizados em leitos 

municipais (de 0 para 1 paciente, leito de UTI, Hospital Municipal Oceânico Gilson 

Cantarino – HMOGC). Já os leitos de enfermaria se mantêm sem ocupação. 

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 diminuição de 7% (de 1.010 para 943 atendimentos) 

em relação a 7 dias atrás. 

Quanto aos óbitos confirmados em 2022 temos até o momento 104 óbitos de 

residentes e 53 em análise. Concentra-se, na faixa etária com 60 anos ou mais, 90% dos 

óbitos ocorridos no ano de 2022, em especial entre as pessoas com 80 anos ou mais  

(58%). 

A situação epidemiológica segue estável na disseminação da doença e de quadros 

graves por SARS-CoV2 (internações e óbitos), percebida pela baixa taxa de positividade, 

taxa de incidência, bem como, de internação e mortalidade. Entretanto, mantêm-se 

relevantes as medidas de mitigação da transmissibilidade, tais como: incentivo ao uso 

consciente de máscaras, higienização de mãos e, especialmente, ações de sensibilização 

para vacinação completa contra a COVID-19. 


