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A situação epidemiológica de COVID-19 na cidade de Niterói mostra aumento do 

número de casos confirmados nas últimas semanas epidemiológicas, evidenciado pelo 

crescimento dos casos confirmados (gráfico 1) e da taxa de positividade nos testes (14%). 

Nas duas últimas semanas 17 (de 24 a 30 de abril) e 18 (01 a 07 de maio), nota-se 

queda de 20% no total de casos confirmados (de 92 para 74), no entanto, ao comparar o 

mês de abril com o mês de março, observa-se aumento de 24% (de 177 para 220 casos). 

Ressalta-se que, é esperada a entrada no sistema de mais casos confirmados, na semana 18 

(2022). 

 

Fonte: eSUS-VE, eSUS-notifica e SIVEP-gripe 

Em relação às faixas etárias, os casos confirmados nessas últimas semanas, 

distribuem-se na seguinte ordem (gráfico 2): 20% entre 40 e 49 anos; 19% entre 50 e 59 

anos; 16% entre 30 e 39 anos; 15% entre 20 e 29 anos; 14% entre 10 e 20 anos; 14% 

menor que 20 anos; 13% entre 60 e 79 anos e 3% com 80 anos ou mais. 
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Fonte: eSUS-VE, eSUS-notifica e SIVEP-gripe 

Por outro lado, ressalta-se que, ao longo do acompanhento da situação de COVID-

19 no município, os atendimentos de síndrome gripal (SG) tem sido um importante 

marcador para identificação precoce de tendência da curva de casos. E os casos de SG 

atendidos na rede pública de Niterói, mantiveram-se estáveis entre as duas últimas 

semanas. 

A variação dos atendimentos de SG foi de apenas 5% (diminuindo de 737 para 

702). No Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, os atendimentos de crianças e 

adolescentes com queixa respiratória também se mantiveram estáveis. Foram 994 

atendimentos nos últimos 7 dias e 1.067 nos 7 dias anteriores (variação de 7%). 

Em relação ao número de pessoas internadas nos leitos públicos, houve redução de 

4 para 1 pessoa hospitalizada (em UTI). No momento, não há criança/adolescente 

hospitalizada por COVID-19 na rede pública municipal. 

Quanto à mortalidade por COVID-19, o município segue sem óbito confirmado 

nos últimos 30 dias. 

Até o momento, o total acumulado de casos e óbitos, taxas de incidência e 

mortalidade por 100 mil habitantes e taxa de letalidade, são os seguintes: 

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

Indicadores 2020 2021 2022 

Casos acumulados de COVID-19 32.344 26.897 16.830 

Óbitos acumulados de COVID-19 1.209 1.452 132 
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Gráfico 2: Distribuição de CASOS confirmados de COVID-19 por 

sexo e faixa etária, Niterói, nos últimos 14 dias 
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Taxa de incidência COVID-19 6.276,5 5.202,7 3.255,4 

Coeficiência. mortalidade 234,6 280,9 25,5 

Tx Letalidade 3,7 5,4 0,8 

 

Em relação à cobertura vacinal, 61,7% da população a partir de 18 anos está 

vacinada com o esquema completo (3 doses). Para D1 e D2, essa mesma população 

apresenta 100% de cobertura. Considerando a população total, 49% já tem o esquema 

completo (3 doses), 87,2% com D2 ou Dose Única e 94,5% com D1 ou Dose Única. Em 

relação aos adolescentes, a cobertura de D2 está em 62,5% e D1 está em 86,8%. 

Segue, em andamento, a vacinação da quarta dose para idosos, de acordo com o 

calendário por faixa etária, com 34,1% da população com 80 anos ou mais vacinada com a 

4ªdose. 

Com ênfase, chama-se atenção para a intensificação da realização de teste de 

Covid-19, monitoramento e rastreamento de contatos para controle da cadeia de 

transmissão, além da necessidade de seguir avançando com o calendário vacinal, com 

políticas de sensibilização à população para completar o esquema. 

Mantêm-se relevantes as medidas de mitigação da transmissibilidade, tais como: 

incentivo ao uso consciente de máscaras e higienização de mãos. 

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 maio de 

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

gripe/SIM/SIPNI/RESNIT/SINDHLESTE.  

 

http://www.niteroi.rj.gov.br/painelcovid/

