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INTRODUÇÃO
Desde 30 de janeiro de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da
disseminação do SARS-CoV-2, e em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde (MS)
declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência
da infecção humana pela COVID-19, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem emitido alertas
e notas técnicas a fim de subsidiar as vigilâncias municipais para o monitoramento e
controle da COVID-9.
Adicionalmente, a SVS consolida os dados dos sistemas de informação oficiais, estabelecidos pelo MS (e-SUS e SIVEP-Gripe) para notificações de casos suspeitos de Síndromes
Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), além de outros canais
possíveis, como Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e os e-mails enviados pelos municípios. A partir desses canais, organiza sistematicamente planilhas de dados para disponibilização a diferentes instituições
de pesquisa e órgãos envolvidos na análise de dados, bem como para divulgação de informações ao público em geral e órgãos da imprensa.
Importante ressaltar que tratamos, no momento, de uma doença extremamente complexa e desconhecida do ponto de vista clínico, epidemiológico e social, requerendo elevado
rigor e atenção por parte das equipes envolvidas na produção dos dados, para garantir
qualidade, robustez e completitude dos mesmos, para que possam ser usados com segurança em análises estatísticas, projeção de cenários e definição de medidas de contenção
do avanço da doença, bem como de recuperação da normalidade do contexto social fluminense.
Este é o primeiro de uma série de boletins a serem produzidos pela SVS, que se pretende
ostentar o direito precípuo de acesso a informações analíticas de qualidade, produzidas
sobre a Covid-19. O objetivo é apresentar o cenário epidemiológico do Estado do Rio de
Janeiro (ERJ), visando à transparência dos dados existentes.

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO
Desde o início da transmissão da COVID19 em fevereiro de 2020, até 30 de maio (SE 22),
foram notificados em todo o ERJ 52.420 casos confirmados (incidência acumulada de
303,62 casos por 100 mil habitantes).
Analisando a distribuição dos casos segundo data de início de sintomas, observa-se mediana de 271,00 casos/dia, desvio padrão de 488,46 casos e grande oscilação na curva,
com o pico máximo de 2.042 casos novos em 1º de maio (Figura 1), iniciando uma queda
do total de casos notificados a partir de então.
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Figura 1 – Curva de monitoramento dos casos confirmados de Covid-19 segundo data de início de sintomas, Estado do
Rio de Janeiro. Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 30 de maio de 2020 e sujeitos a revisão.

Observa-se a variação diária de ocorrência dos casos em percentual. A média de variação de
casos novos foi de 37,86%, mediana de zero e com um desvio padrão de 191,51% (Figura 2).

Figura 2 – Distribuição da variação diária (%) de casos confirmados de Covid-19 segundo data de início de sintomas,
Estado do Rio de Janeiro. Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 30 de maio de 2020 e sujeitos a revisão.

Entre os casos confirmados, 51,63% (27.063) são do sexo feminino e 48,37% (25.357) do
sexo masculino, distribuídos conforme as faixas etárias da Figura 3, destacando-se pessoas com idades entre 30 e 39 anos e 40 e 49 anos. Juntas, essas faixas etárias, correspondem a 46,34% dos casos confirmados.
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Figura 3 – Distribuição dos casos confirmados de Covid-19 segundo sexo e faixa etária, Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 30 de maio de 2020 e sujeitos a revisão.

Observa-se a incidência mensal e acumulada, até o momento, dos casos confirmados de Covid-19 no estado, de acordo com o município e região de residência, o mês de maio apresenta maior concentração de municípios com
incidências acima de 150,00 casos por 100 mil habitantes no estado. Cabe destacar que o mapa do mês de maio inclui dados até a data o dia 30 deste mês.

Figura 4 – Conjunto de mapas com incidência mensal de casos confirmados de Covid-19 segundo município/
região de residência, Estado do Rio de Janeiro*.
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Figura 5 – Conjunto de mapas com a incidência acumulada de casos confirmados de Covid-19 segundo município/região de residência, Estado do Rio de Janeiro*.
Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em *30 de maio de 2020 e sujeitos a revisão.

Abaixo nota-se que a região da Baía de Ilha Grande apresenta maior incidência
de casos: acima de 300 casos por 100 mil habitantes, seguida pelas regiões Metropolitana I e II (Figura 6).

Figura 6 – Incidência acumulada de casos confirmados de Covid-19 segundo região de residência, Estado do Rio
de Janeiro. Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 30 de maio de 2020 e sujeitos a revisão.
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Na figura 7, é possível observar uma tendência de queda na notificação dos casos em todas as regiões do ERJ. Observa-se que o dia de maior registro de casos nas regiões Metropolitana I (n=1470), Metropolitana II (n= 232) e Serrana (n=69) foi no dia 1º de maio. Em
seguida, dia 05/05 pela região Norte (n=82), no dia 08/05 pela Baixada Litorânea (n=53)
e no dia 10/05 nas regiões Médio Paraíba (n=53), Centro-Sul (n=55) e Noroeste (n=37).
A Região Baía de Ilha Grande apresentou maior números de casos nos dias 1º
e 10 de maio (n=42).
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Figura 7 - Curva de monitoramento dos casos confirmados de Covid-19 segundo data de início de sintomas, por
regiões do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 30 de maio de 2020
e sujeitos a revisão.

Durante todo o período, foram registrados 5.277 óbitos confirmados por Covid-19 no
estado, correspondendo a uma letalidade de 10,07%. A mediana diária de novos óbitos é de 71 casos, com desvio padrão de 48,59. Há 1.314 óbitos em investigação e 260
foram descartados para Covid-19. Na figura 8, é possível observar uma queda na curva
de número de óbitos confirmados e em investigação e do total, segundo data de ocorrência dos mesmos.
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Figura 8 – Distribuição dos óbitos confirmados e em investigação de Covid-19 segundo data de ocorrência, Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 30 de maio de 2020 e sujeitos a revisão.

Com relação ao sexo e à faixa etária dos óbitos, nota-se maior concentração em pacientes
do sexo masculino, com 3.017 casos ou 57,17%, e entre pacientes das faixas etárias de 60 a
69 e de 70 a 79 anos de idade, representando 45,54% (2.403) dos óbitos (Figura 9).
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Figura 9 – Distribuição dos óbitos confirmados de Covid-19 segundo sexo e faixa etária, Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 30 de maio de 2020 e sujeitos a revisão.

8
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE • BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19
ESTADO DO RIO DE JANEIRO • 30 DE MAIO DE 2020

Entre os 5.277 óbitos confirmados, a mediana do tempo de internação foi de 12 dias, variando de 1 até 31 dias de ocupação de leito, com desvio padrão de 8,86; 1.414 pacientes
foram internados em leitos de UTI (26,79%) e 2.026 precisaram de suporte ventilatório
(38,39%).
Entre as comorbidades mais descritas, destacam-se a cardiopatia ou hipertensão arterial,
com 987 pacientes (18,70%), e a diabetes, com 581 pacientes (11,01%). Também observou-se as seguintes comorbidades: 84 (1,59%) pacientes com pneumopatia; 72 (1,36%)
pacientes com obesidade e 58 (1,10%) pacientes imunodeprimidos, dos quais 10 estavam
com câncer, 2 com HIV e outros com demais comorbidades.
Quanto às internações por SRAG, foram registrados 27.036 pacientes, dos quais 5.216
(19,29%) evoluíram para recuperação/cura, 7.533 (27,86%) evoluíram para óbito, 13.461
(49,79%) permanecem com o campo evolução do caso em branco e 826 tiveram a
evolução ignorada. Destaca-se a necessidade de encerramento dos casos por parte dos
municípios, para que possamos ter esta variável melhor preenchida.
Quanto à classificação final dos casos de SRAG, observa-se queda na curva de casos confirmados de Covid-19 conforme data de início de sintomas (Figura 10). Entretanto, os que
permanecem em investigação apresentam aumento da curva (Figura 10).

Figura 10 – Curva de casos de SRAG em investigação e confirmados por Covid-19 segundo data de início de sintomas, Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 30 de maio de 2020 e sujeitos a revisão.
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DESEMPENHO DE PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS PARA COVID-19
NO LACEN RJ
Entre 1º e 22 de maio de 2020, o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen RJ) recebeu uma total de 40.756 amostras, tendo uma média diária de 867, com um
percentual de positividade que variou entre 3,7 a 65%. A partir de 6 de maio, houve aumento no processamento das amostras no ERJ com a inserção de laboratórios parceiros, como: Instituto de Biologia do Exército (Ibex) Biomanguinhos, Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Policlínica Piquet Carneiroda Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) e Hemorio, representando um incremento de 21.543 no total de amostras recebidas, com uma média diária de
1.267 amostras.

Figura 11 – Curva de amostras recebidas e processadas no Lacen RJ com o percentual de positividade diário.
Fonte: LACEN, dados atualizados em 22 de maio de 2020 e sujeitos a revisão.
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COMENTÁRIOS
Podemos observar, nos dados apresentados, uma diminuição no número de casos
de Síndrome Respiratória Aguda Grave por COVID-19. Ainda que o número de infectados
seja maior do que os apresentados, devido à subnotificação, é possível verificar uma
tendência ao declínio, observada na taxa de incidência do estado, que em abril, quando
houve o maior número de casos notificados, era de 168,98/100.000 habitantes,
e, em maio, passou para 109/100.000 hab.
Isso reflete que, as medidas de isolamento social adotadas no Estado do Rio de Janeiro,
embora não tenham atingido patamares desejados, surtiram efeito de forma a não ter
uma alta incidência em todo o estado. Isso reforça a necessidade de continuidade de um
intenso monitoramento, pois ainda há municípios com baixa incidência e estamos em
período sazonal para as doenças respiratórias.
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