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O monitoramento da situação epidemiológica de COVID-19 na cidade de Niterói 

vem sendo mantido de forma contínua e oportuna, atendendo o compromisso estabelecido 

na instituição do Programa para o Novo Normal de Niterói (PNN). 

As notas técnicas e os boletins epidemiológicos publicados atendem à política de 

comunicação a respeito da dinâmica atual epidemiológica ao conjunto da sociedade. Na 

ocorrência de agravamento da situação, a população será, oportunamente, informada e 

adequações necessárias serão realizadas, segundo o PNN. 

No momento atual, nota-se crescimento do número de casos confirmados de 

COVID-19 ao longo de 3 semanas epidemiológicas (SE 17, SE 18 e SE 19). No entanto, 

esse aumento não vem acompanhado do crescimento de casos graves que necessitem de 

internação ou que resultem no desfecho óbito, conforme será apresentado. 

A variação entre semanas de maior proporção ocorreu entre a SE 17 em relação a 

SE 16. Destaca-se que a SE 17 compreende o período de 24 a 30 de abril, momento 

imediatamente posterior ao carnaval, ocorrrido entre 20 e 24 de abril. As SE 18 e SE 19 

apresentaram variação semelhante, na média de 29%. 

Ressalta-se que a semana mais recente (SE 20/2022) apresenta um dado (78 casos 

confirmados) sujeito a correções de maiores proporções e, embora tenha apresentado 

redução de 51% no número de casos (de 159 para 78), não é suficiente para indicar queda 

na curva. Adiciona-se a isso, a identificação de 303 testes positivos de um total de 1.465 

testes realizados na SE 20, informados pelas unidades de saúde à Coordenação de 

Vigilância. 

O quadro 1 apresenta o número de testes de COVID-19 (antígeno e RT-PCR) 

realizados, o total de resultados positivos e a respectiva taxa de positividade nas última 4 

semanas epidemiológicas: 

Tabela 1: Testes RT-PCR e Antígenos de COVID-19 realizados em Niterói, nas últimas 4 semanas epidemiológicas 

SE Testes realizados Resultados positivos Taxa + 

SE 17 672 77 11% 

SE 18 802 107 13% 
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SE 19 1319 210 16% 

SE 20 1465 303 21% 
Fonte: RT-PCR: Lacen-RJ; Lacen-Fiocruz/RJ; Laboratório Contraprova Dopping e Toxicologia; Laboratório de 

Virologia UFF; Bittar; Rede Dasa; Morales; Fleury; Afip; Rocha e Fonseca; Codon Biotecnologia MG;  Laboratório São 

Marcos MG; Smile Imunologia Aplicada MG; Antígenos: Planilhas de Monitoramento dos Testes Diários - 

COVIG/VIPACAF 

É possível observar aumento expressivo na demanda pela realização de testes nas 

SE 19 (1.319 testes realizados) e SE 20 (1.465 testes realizados), representando um 

aumento de 89% no total de testes realizados em relação às duas semanas anteriores (SE 

17: 672 testes realizados; SE 18: 802 testes realizados). Em relação aos resultados de 

testes positivos, nota-se que a SE 20 teve o maior número, correspondendo a maior taxa de 

positividade (21%). Ressalta-se que existem casos de retestagem entre os testes feitos. 

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

epidemiológicas concentram-se principalmente entre pessoas de 30 a 49 anos (26% entre 

40 e 49 anos; 21% entre 30 e 39 anos). A faixa etária com o terceiro maior número de 

casos está entre 60 e 79 anos (17%). 

Os atendimentos de síndrome gripal (SG) aumentaram 21% entre as duas últimas 

semanas (de 815 para 990), nos estabelecimentos da rede publica municipal. Aponta-se 

para a influência sazonal no aumento de infecções respiratórias. 

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

adolescentes com queixa respiratória mantiveram-se estáveis. Foram 1.073 na ultima 

semana e 1.110 na semana anterior.  

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

Na semana passada havia 1 hospitalizado e na semana mais recente, não há ninguém com 

COVID nos leitos públicos municipais adultos e pediátricos. 

Entretanto, na rede privada, existem 7 pessoas hospitalizadas, 3 em leitos de 

enfermaria e 4 em UTI. Há 7 dias, haviam 2 hospitalizados, ambos em leitos de 

enfermaria. 

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

Até o momento, o total acumulado por ano 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 32.346 26.910 17.243 

Óbitos acumulados de COVID-19 1.211 1.454 134 

Taxa de incidência COVID-19 6.276,9 5.205,2 3.335,4 
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Coeficiência. mortalidade 235,0 281,2 25,9 

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 24 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/

