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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 diariamente pela equipe 

técnica. 

A análise foi realizada com base nos dados atualizados até o dia 04 de novembro 

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

gripe/SIM/RESNIT/SINDHLESTE.  

A última semana epidemiológica analisada1 - SE 42 para casos, SE 41 para 

óbitos e SE 43 para internações - em relação à semana epidemiológica anterior, 

apresentou redução de 5,8% no número de casos confirmados (reduzindo de 86 para 81 

casos), estabilidade no número de óbitos confirmados (11 óbitos em cada semana), 

estabilidade nas hospitalizações em leitos clínicos SUS e redução de 5% em UTI-SUS 

(redução de 20 para 19 pacientes/dia); nos leitos privados, houve redução de 50% nos 

leitos clínicos e 26,9%, em UTI. 

A análise da situação atual em comparação com o pior momento da epidemia 

revela que estamos, novamente, com a menor média de pacientes internados por dia, 

com 41 hospitalizados nos leitos SUS e 29 nos leitos privados. O número de casos 

confirmados desde a SE 35, encontra-se abaixo do menor patamar observado (SE 

6/2021: 354 casos). Os óbitos ocorridos na semana somam, há três semanas o mesmo 

número observado no menor patamar ao longo da epidemia (SE 37/2020: 11 óbitos). 

A vacinação no município de Niterói encontra-se com 88,3% da população total 

vacinada com a 1ª dose ou dose única, 72,6% com duas doses ou dose única; e 100% da 

população com 12 anos ou mais vacinada com a 1ª dose ou dose única, 83,5 com duas 

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

fontes consideradas. 
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doses ou dose única. Além disso, 72.725 pessoas já foram vacinadas com a 3ª dose da 

vacina. 

 

A taxa de ocupação de leitos públicos, na semana epidemiológica em curso (44), 

está em 19,6%, com média de 20 pacientes/dia em leitos clínicos e 11,6%, com média 

de 14 pacientes/dia em leitos UTI. Nos leitos privados, a taxa está em 2,0% em leitos 

clínicos e 8,0% em leitos UTI, com 6 e 17 pacientes/dia, respectivamente. 

Em relação ao número de casos e óbitos, em 2020, foram confirmados 32.145 

casos e 1.138 óbitos para COVID-19, com taxa de incidência (TI) de 6.237,9 casos por 

100 mil habitantes e taxa de mortalidade (TM) de 220,8 óbitos por 100 mil habitantes; a 

taxa de letalidade de 2020 foi de 3,5. No ano de 2021, o total de casos confirmados é 

25.153 e 1.335 óbitos, com taxa de incidência de 4.865,4 e taxa de mortalidade de 258,2 

por 100 mil habitantes; a taxa de letalidade está em 5,3. 


