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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO
Desde o início da transmissão da COVID-19, em fevereiro de 2020, até 06 de junho (Semana Epidemiológica 23), foram notificados, em todo o Estado do Rio de Janeiro, 64.533
casos confirmados (incidência acumulada de 373,78 casos por 100 mil habitantes).
Analisando a distribuição dos casos segundo data de início de sintomas, observa-se mediana de 301,0 casos/dia, média de 552,5 casos/dia e desvio padrão de 558,88 casos com
grande oscilação na curva diária, apresentando pico máximo de 2.405 casos novos em
primeiro de maio (Figura 1), iniciando uma queda do total de casos notificados a partir
de então. No agregado por Semana Epidemiológica (SE), observamos que a SE 18 teve o
maior número de casos, com um total de 10.858 notificações.
Ressalta-se que a completitude do campo “início de sintomas” é 99,31% (n=64.092).
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Figura
1 – Curva
de monitoramento dos casos confirmados de COVID-19 segundo data de início de sintomas, Estado do
Data do inÃcio
dos sintomas
Rio de Janeiro.
Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.
Observação: 0,67% (N=430) dos casos confirmados não possuem a informação da data de início de sintomas.

Figura 2 – 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 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.
Observação: 0,67% (N=430) dos casos confirmados não possuem a informação da data de início de sintomas.
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Observa-se a variação diária de casos em percentual, em que a variação média de casos
por dia foi de 28,82% novos em relação ao dia anterior, mediana de 2,56 e um desvio padrão de 189,31%. O dia que apresentou maior aumento de casos em relação ao dia anterior foi 1º de março, com variação de 1.950% (Figura 2).

Figura 3 – Distribuição da variação diária (%) de casos confirmados de COVID-19 em relação ao dia anterior, segundo
data de início de sintomas, Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.
Observação: 0,67% (N=430) dos casos confirmados não possuem a informação da data de início de sintomas.

Entre os casos confirmados 51,32% (33.119) é do sexo feminino e 48,68% (31.414) do sexo
masculino, distribuídos conforme as faixas etárias da Figura 3, destacando-se as faixas
etárias de pessoas entre 30 a 39 anos e pessoas entre 40 a 49 anos de idade, que correspondem a 45,23% dos casos confirmados.

Figura 4 – 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 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.
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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 nas figuras 5 e
6. 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
junho inclui dados apenas até o dia 6 deste mês.

Figura 5 – Conjunto de mapas com a incidência mensal de fevereiro, março, abril e maio 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 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.
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Figura 6 – Conjunto de mapas com a incidência mensal de junho* e incidência acumulada no ano 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 *6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.

Abaixo nota-se que a região da Baía de Ilha Grande apresenta maior incidência de casos, com
466,34 casos por 100 mil habitantes, seguida pelas regiões Metropolitana I e II (Figura 7).

Figura 7 – Incidência acumulada de casos confirmados de COVID-19 segundo região de residência, Estado do
Rio de Janeiro.
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Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.

Na figura 8, 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=1.776), Médio Paraíba (n=54) e Serrana (n=78) foi no dia 01/05, seguindo no
dia 05/05 pela região Norte (n=94), no dia 08/05 pela Baixada Litorânea (n=56) e no dia
10/05 pelas regiões Metropolitana II (n= 274), Centro-Sul (n=60) e Baía de Ilha Grande
(n=53). A região Noroeste apresentou maior número de casos nos dias 15 e 20/05 (n=47).
Comparando as informações atuais com as divulgadas no boletim anterior, observamos
que as regiões Baía de Ilha Grande, Serrana, Metropolitana I, Centro Sul, Norte e Baixada
Litorânea mantiveram os dias de maior registro de casos, alterando apenas a quantidade
de casos. Já na região Metropolitana II, o dia de maior registro alterou do dia 01 para o dia
10/5; houve alteração na região Médio Paraíba, de 10/5 para o dia 01/5, e na região Noroeste, do dia 10/5 para os dias 15 e 20/05.
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Figura 8 - 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 6 de junh0 de 2020 e sujeitos a revisão.

Durante todo o período, foram registrados 6.639 óbitos confirmados por COVID-19 no estado, o que corresponde a uma letalidade de 10,29%. A mediana diária de novos óbitos é
de 79,5 casos, com desvio padrão de 55,5. Há 1.171 óbitos em investigação (312 aguardando resultados laboratoriais e 859 aguardando investigação epidemiológica), e 270 foram
descartados para COVID-19. Na figura 10, é possível observar uma queda na curva de número de óbitos confirmados, em investigação e do total, segundo data do óbito.
Quando observamos a Figura 10, é possível verificar que, a partir da SE 19, o percentual da
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variação de casos de óbitos por data de ocorrência diminuiu.

Figura 9 - 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 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.

Figura 10 - Percentual de variação de óbitos por COVID-19, por data de ocorrência, entre as semanas epidemiológicas
(SE) 15 a 23, no ERJ.
Fonte: e-SUS e SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.

Com relação ao sexo e faixa etária dos óbitos, nota-se maior concentração em pacientes
do sexo masculino, com 3.758 casos ou 56,60%, e entre pacientes das faixas etárias de
60 a 69 e de 70 a 79 anos de idade, representando 46,53% (3.089) dos óbitos (Figura 11).
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Figura 11 – 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 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.

Entre os 6.639 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 possuíam câncer, 2 com HIV e; outros pacientes com demais comorbidades.
Analisando os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) observamos
que há um total de 5.729 registros tendo COVID19 (CID B34.2) como causa do óbito. Destes, 97,5% ocorreram em estabelecimentos de saúde, sendo 79,3% (n= 4.544 ) em hospitais e 18,2% (n= 1.43) em outros estabelecimentos.
Quanto às internações por Síndrome Respiratória Aguda (SRAG), foram registrados 31.372
pacientes, dos quais 6.557 (20,90%) evoluíram para recuperação/cura, 9.094 (28,99%)
evoluíram para óbito, 14.769 (47,08%) permanecem com o campo evolução do caso em
branco e 952 tiveram a evolução ignorada. Destaca-se a necessidade de encerramentos 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 12). Entretanto, os que
permanecem em investigação apresentam aumento da curva (Figura 12).
Na figura 13, é possível observar que variação de internações por SRAG, por data de notificação, passou a apresentar percentual negativo a partir da SE 19.
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Figura 12 – Curva de casos de SRAG confirmados por COVID e SRAG em investigação segundo data de início de sintomas, Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.

Figura 13 - Percentual de variação das internações por SRAG, por data de notificação, entre as semanas epidemiológicas
(SE) 11 a 23, no ERJ.
Fonte: SIVEP, SES/RJ, dados atualizados em 6 de junho de 2020 e sujeitos a revisão.
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ANÁLISE LABORATORIAL
Nas figuras 14 e 15, observamos o percentual de positividade dos exames de RT-PCR processados pelo LACEN. Verificamos que nas SE 18 tivemos o maior percentual de positividade durante todo o período, sendo 61,4% no ERJ (exceto capital) e 70,7% no município
do Rio de Janeiro.
Para a análise de projeção, foram utilizados os percentuais de detectáveis e não detectáveis das SE e aplicados aos testes que se encontravam no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) com os seguintes status: “em análise”, “aguardando triagem”,
“disponíveis para encaminhar”, e “resultados cadastrados (não liberado)”.

Figura 14 – Percentual de positividade de exames RT-PCR processados no Laboratório de Saúde Pública do Estado do
Rio de Janeiro com o percentual de positividade diário (exceto capital).
Fonte: GAL – Relatório Epidemiológico por Exame, dados sujeitos a revisão.

Figura 15 – Percentual de positividade de exames RT-PCR processados no Laboratório de Saúde Pública do Estado do
Rio de Janeiro com o percentual de positividade diário no município do Rio de Janeiro.
Fonte: GAL – Relatório Epidemiológico por Exame, dados sujeitos a revisão.
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INQUÉRITO SOROLÓGICO
A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS/SES RJ) participou do Inquérito Sorológico
realizado pelo Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (HEMORIO). No total, foram coletadas amostras em 2.857 doadores de sangue, de 14 a 27 de abril
de 2020.
A proporção de testes positivos para SARS-Cov-2 sem nenhum ajuste foi de 4,0% (IC95%
3,3-4,7%), e a prevalência ponderada foi de 3,8% (IC95% 3,1-4,5%). Os ajustes adicionais por sensibilidade e especificidade do teste produziram estimativas mais baixas: 3,6%
(IC95% 2,7-4,4%) e 3,3% (IC95% 2,6- 4,1%), respectivamente. A variável mais significativamente associada à prevalência bruta foi o período de coleta de sangue: quanto mais
tarde o período, maior a prevalência. Quanto às características sociodemográficas, quanto mais jovens os doadores de sangue, maior a prevalência e menor o nível educacional,
maiores as chances de um anticorpo SARS-Cov-2 positivo.
O estudo na íntegra pode ser encontrado através do link: https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.404

COMENTÁRIOS
É observado que, nos casos registrados até a SE 23, seguem se mantendo as curvas com
tendência de queda em todas as regiões do estado. Porém, é importante ressaltar a necessidade de se manter as medidas de proteção individual, como o uso de máscaras, distância mínima de 1 metro entre as pessoas, lavagem frequente das mãos e evitar aglomerações. Embora seja observada a diminuição do número de casos, a transmissão ainda se
mantém ativa em todo o Estado do Rio de Janeiro.
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