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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 Programa para o Novo Normal. 

Os dados de COVID-19 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 09 de junho de 

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

gripe/SIM/SIPNI/RESNIT/SINDHLESTE. 

Na semana mais recente (SE 22), a taxa de positividade foi de 26%, com 1.281 

testes positivos enquanto que na semana anterior (SE 21), o número de testes positivos foi 

538, com taxa de 26%, evidenciando aumento de 138% no total de resultados positivos. A 

demanda pelos testes aumentou 125% (de 2.180 para 4.900 testes realizados). 

 Na curva de casos confirmados, nota-se diminuição de 17% na SE 22 em relação à 

anterior (de 552 para 458 casos). Chama atenção o aumento de 167% entre as SE 20 e SE 

21 (de 207 para 552), levando a curva para a faixa acima de 400 casos, o que não era 

observado desde a SE 05/2022 (30/01 a 05/02). 

Os atendimentos de síndrome gripal na rede municipal de saúde mostraram 

crescimento de 35% (de 1.129 para 1.521). Na SE 23, em andamento, foram realizados 

727 atendimentos. 

Tabela 1: Situação epidemiológica de COVID-19, nas últimas 4 semanas epidemiológicas 

SE Período Casos Total testes Testes positivos Taxa + 

SE 19 08/05/2022 - 14/05/2022 174 1319 210 16% 

SE 20 15/05/2022 - 21/05/2022 207 1764 363 21% 

SE 21 22/05/2022 - 28/05/2022 552 2180 538 25% 

SE 22 29/05/2022 - 04/06/2022 458 4900 1.281 26% 
Fontes: Casos: eSUS Notifica; Atendimentos SG: RESNIT; Testes 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; 

Testes Antígenos: Planilhas de Monitoramento dos Testes Diários - COVIG/VIPACAF 

http://www.niteroi.rj.gov.br/painelcovid/
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A despeito do aumento do número de casos observado nessas últimas semanas, não 

tem sido notado, aumento expressivo no agravamento de quadro, que necessite de 

internação ou que resulte no desfecho óbito. 

Na rede pública municipal de saúde, há no momento atual, um adulto internado em 

leito de enfernaria e uma criança hospitalizada em leito de enfermaria. Na rede privada, 

existem 12 pessoas em leitos de enfermaria e 6 em UTI, internadas por COVID-19. 

Não houve confirmação de óbito por COVID-19 desde a SE 13/2022 (27/03 a 

02/04). No entanto, existem óbitos em investigação que podem ser adicionados nas 

próximas análises, caso evidenciem a COVID-19 como causa básica confirmada. 

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 32.344 26.935 18.588 

Óbitos acumulados de COVID-19 1.214 1.462 142 

Taxa de incidência COVID-19 6.276,5 5.210,1 3.595,5 

Coef. mortalidade 235,6 282,8 26,9 

Tx Letalidade 3,8 5,4 0,7 

Fica evidente que a letalidade e mortalidade por COVID-19 observadas no ano de 

2022 foram expressivamente inferiores aos anos anterios. 

Quanto à cobertura vacinal, 71,2% 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, 56,8% já tem o esquema completo (3 

doses), 87,4% com D2 ou Dose Única e 94,7% com D1 ou Dose Única. Em relação aos 

adolescentes, a cobertura de D2 está em 55,3% e D1 está em 87,9%, a 1ª dose de reforço 

já foi aplicada em 1.310 adolescentes (3,3%). As doses aplicadas em crianças somam um 

total de 40.970 doses, compreendendo a cobertura de 63,2% de D1 e 38,7% D2.  

Ressalta-se a continuidade de intensificação da testagem, 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. 

Reforça-se a importância de recomendações quanto às medidas de mitigação da 

transmissibilidade, tais como: incentivo ao uso consciente de máscaras e higienização de 

mãos. 


