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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 22 de novembro 

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 

32.152 casos e 1.142 óbitos para COVID-19, com taxa de incidência (TI) de 6.239,3 

casos por 100 mil habitantes e taxa de mortalidade (TM) de 221,6 óbitos por 100 mil 

habitantes; a taxa de letalidade de 2020 foi de 3,6. No ano de 2021, o total de casos 

confirmados é 25.322 e 1.351 óbitos, com taxa de incidência de 4.898,1 e taxa de 

mortalidade de 261,3 por 100 mil habitantes; a taxa de letalidade está em 5,3. 

A última semana epidemiológica analisada1 - SE 44 para casos, SE 43 para 

óbitos e SE 46 para internações - em relação à semana epidemiológica anterior, 

apresentou redução de 73,9% no número de casos confirmados (reduzindo de 46 para 12 

casos), estabilidade no número de óbitos confirmados (reduzindo de um para zero  

óbitos na semana 43), redução de 21,8% nas hospitalizações em leitos clínicos SUS e 

estabilidade UTI-SUS (variando de 9 para 10 pacientes internados); nos leitos privados 

não houve variação nas duas últimas semanas. 

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

fontes consideradas. 
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A tendência de queda nas internações se mantém, novamente, mostrando a 

menor média de pacientes internados por dia, com 21 hospitalizados nos leitos públicos 

e 23 nos leitos privados.  

Na SE 46/2021, a taxa de ocupação de leitos públicos está em 11%, com média 

de 11 pacientes/dia em leitos clínicos e 8% (10 internados) em leitos UTI. Nos leitos 

privados, a média está em 2% em leitos clínicos e 8% em leitos UTI, com 6 e 17 

pacientes/dia, respectivamente.  

Na SE 43/2021 não tivemos óbitos confirmados para COVID-19, até o 

momento, e na SE 42/2021, foi confirmado apenas 1 óbito. 

A vacinação no município de Niterói encontra-se com 86,2% da população total 

vacinada com a 1ª dose ou dose única, 76,5% com duas doses ou dose única; e 100% da 

população com 12 anos ou mais vacinada com a 1ª dose ou dose única, 88,0 com duas 

doses ou dose única. Além disso, 92.462 pessoas já foram vacinadas com a 3ª dose da 

vacina. 

A alta cobertura vacinal da população residente se reflete na diminuição do 

agravamento dos casos, com redução das hospitalizações e óbitos.  

Além disso, nota-se que a equiparação da imunidade conferida pela vacina para 

ampla população, retorna o perfil na distribuição proporcional da mortalidade por 

COVID-19 associado à vulnerabilidade etária. Isto é, no gráfico de óbitos por faixa 

etária, até julho de 2021, percebe-se um crescimento da proporção de óbitos entre 

pessoas de 50 a 59 anos e de 40 a 49 anos, com notável redução do percentual entre 

idosos com 80 a 89 anos e 90 anos ou mais. A partir de julho, com o avanço da 

vacinação, há queda no número total de óbitos e retorno ao perfil etário de gravidade, 

com crescimento dos percentuais dos óbitos entre as faixas etárias mais avançadas.  


