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Análise com informações até a Semana Epidemiológica
(SE) 32 (02/08 a 08/08)
Este Boletim traz um detalhamento dos indicadores primários que compõem o Painel COVID-19 de Monitoramento por faseamento de cores, publicado na Nota Técnica
04/2020 da Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da COVID-19 (SEC-COVID), disponível em https://www.saude.rj.gov.br/
comum/code/MostrarArquivo.php?C=MzMwNzM%2C e complementam as informações dos boletins da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), emitidos pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde.
Todas as análises foram feitas com dados oriundos do Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP), considerando a data dos primeiros sintomas, para as internações por SRAG, e a data da ocorrência do óbito.
Neste boletim de monitoramento, disponibilizamos dados até a SE 32, porém as análises foram realizadas até a SE 30 em comparação com a SE 28.
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Panorama da COVID-19 no mundo, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro
No mundo, até o dia 12 de agosto de 2020, haviam sido registrados 23.439.981 casos
da COVID-19 e 845.439 óbitos, sendo que o Brasil totalizava 3.109.630 casos e 103.026
óbitos. Com esses dados, o Brasil está posicionado como a 2ª nação com maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos da América, que ocupam a 1ª posição,
com 5.141.207 casos e 164.537 óbitos, na mesma data.
Neste cenário, o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) é o 4º estado com maior número de
casos no Brasil, atrás apenas dos estados de São Paulo, Bahia e Ceará (Figura 1). No
entanto, em número de óbitos, o ERJ ocupa a 2ª posição com 14.212 óbitos confirmados por COVID-19 (Figura 2).
Figura 1 - Casos da COVID-19 por Unidade da Federação. Brasil, 2020.

Fonte: Dados do Brasil por estados organizados pelo Ministério da Saúde, atualizado em 11/08/2020 às 18h30.
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Figura 2 - Óbitos pela COVID-19 por Unidade da Federação. Brasil, 2020.

Fonte: Dados do Brasil por estados organizados pelo Ministério da Saúde, atualizado em 11/08/2020 às 18h30.

Até o dia 12 de agosto foram registrados 14.212 óbitos confirmados por COVID-19 no estado, correspondendo a uma letalidade de 7,78%. O número de internações por SRAG
no estado foi de 52.464.
Para avaliação quanto ao avanço nos níveis de ativação do Plano de Resposta de
Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, especialmente no que tange
a adoção de medidas de isolamento social ou de flexibilização gradual às atividades
regulares da sociedade em geral, a SEC-COVID publicou na Nota Técnica Nº 01/2020
de 06 de julho de 2020, a utilização de um rol de seis indicadores, relacionados à capacidade do sistema de saúde e ao cenário epidemiológico para sinalizar o risco, de baixo
risco até muito alto, em cinco cores: verde, amarelo, laranja, vermelho e roxo.
Conforme publicações do painel de indicadores, o ERJ evoluiu do risco moderado (bandeira laranja) para risco baixo (bandeira amarela), mantendo o último status por quatro semanas (Figura 3).
Figura 3 - Classificação de risco segundo região de saúde. Estado do Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MzMwNzI%2C
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A partir da evolução apresentada, o ERJ passa para o nível de ativação da contingência nº IV, Contingência com retomada de atividades do Plano de Resposta de
Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, quando os indicadores epidemiológicos e assistenciais já apontam para um cenário que permite a flexibilização das medidas de distanciamento social.
Neste sentido, foram publicadas quatro edições de decretos (Decreto Estadual nº
47.112 de 05 de junho de 2020, Decreto Estadual nº 47.152 de 06 de julho de 2020, Decreto Estadual nº 47.176 de 21 de julho de 2020 e Decreto Estadual nº 47.196 de 04 de
agosto de 2020) com flexibilização das medidas de distanciamento social e retomada
das atividades econômicas, de acordo com o cenário apresentado.
Até a presente análise, não foi identificado o aumento do número de óbitos em âmbito estadual após os referidos decretos. O mesmo comportamento se aplica ao número de internações, com exceção da SE 28, porém com manutenção da variação
negativas nas semanas seguintes.
Destaca-se que esta avaliação deve ser realizada em âmbitos regional e municipal,
considerando as especificidades da evolução epidemiológica e da capacidade assistencial e de tomada de decisão de gestores em nível local.

1) Evolução do número de internações e óbitos por SRAG
O monitoramento das internações por casos respiratórios graves é essencial para análise da dinâmica da epidemia, pois apresenta, um baixo percentual de subnotificação e
também é menos impactado pelo atraso do fluxo de notificação. Assim, consideramos
esse um importante indicador para alertar sobre o aumento da ocorrência do agravo e
o surgimento de uma “segunda onda”.
Considerando as internações no ERJ, nota-se um decréscimo da variação dos números de internações desde a SE 20, mantendo a taxa de decréscimo até a SE 33,
com exceção da SE 28, que em relação a SE 27 teve um incremento de 6%. Cabe
informar que em caso de variação de 14 dias, a variação negativa ocorre desde a SE
20, sem exceções (Figura 4).
É importante considerar o período sazonal das doenças respiratórias: durante o inverno
há o aumento no número de internações por casos de influenza, parainfluenza, vírus
sincicial respiratório, entre outros vírus. Neste sentido, a partir da SE 26, uma análise
mais minuciosa é necessária para verificar a proporção de cada etiologia.
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Figura 4 - Internações por SRAG e variação entre semanas epidemiológicas, segundo semana epidemiológica de início de sintomas. Estado do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020.

Da mesma forma, quando analisadas as semanas epidemiológicas por óbitos por
SRAG (Figura 5), mantém-se a tendência de queda, mesmo após decorridas as semanas pós processos de flexibilização. A figura 4 apresenta ainda a variação dos óbitos
por data de ocorrência, evidenciando uma variação negativa desde a semana 19-20.
A SE 30, em relação a SE 28, encerrou com uma redução de 14% em óbitos por SRAG.
Figura 5 - Óbitos por SRAG e variação entre semanas epidemiológicas, segundo semana epidemiológica do óbito. Estado do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020.
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2) Cobertura em Atenção Primária à Saúde (APS)
A Estratégia da Saúde da Família (ESF) pode ser uma importante aliada na identificação
e monitoramento de casos de COVID-19. A reorganização da rede de APS é essencial
para o atendimento dos casos leves e triagem dos casos moderados, principalmente no
cenário onde a demanda de casos graves aumenta para a média e alta complexidade.
Embora haja uma atenção mais direcionada para as respostas do sistema de saúde no
nível da alta complexidade, principalmente no acesso aos leitos de UTI, o enfrentamento
da pandemia não pode se restringir somente a esse nível de atenção. Todas as dimensões da assistência à saúde devem atuar de maneira articulada para minimizar os rebatimentos da doença na população, em especial na parcela mais vulnerável. Nesse sentido,
é incontestável que a APS tem uma atuação fundamental nesse processo.
Regiões com menor cobertura de ESF podem apresentar menor capacidade de acompanhar o ritmo da contaminação do SARS-CoV-2. Municípios que possuem alta cobertura de ESF no território têm identificado mais rapidamente os casos que podem se
agravar, o que possibilita realizar o acompanhamento dos casos, solicitar exames de
imagem e, caso necessário, encaminhar os pacientes para Unidade de Pronto Atendimento de referência para o atendimento à COVID-19.
No âmbito das ações estratégicas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, a APS
pode contribuir na expansão do acesso aos testes diagnósticos para rastrear a propagação da infecção. Neste sentido, avalia-se que as regiões Metropolitana I e Norte
apresentam baixas coberturas de ESF, podendo ter maiores dificuldades na implementação de ações de monitoramento e rastreamento da COVID-19.
Figura 6 - Mapas da cobertura da Estratégia da Saúde da Família segundo Região de Saúde e município. Estado do Rio de Janeiro, abr/2020
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Norte

Fonte: eGestor AB

3) Monitoramento dos casos confirmados de COVID-19
Quando consideramos o número de casos confirmados de COVID-19 não observamos uma queda consistente após o pico da SE 20. Isso se deve principalmente pela
ampliação de teste diagnósticos rápidos, que possibilita o diagnóstico de IGG e IGM,
que pode ser realizadas por farmácias, conforme Resolução Anvisa- RDC Nº 377, DE
28 DE ABRIL DE 2020 e Nota técnica nº 97/2020 - Orientação para utilização de
testes rápidos para a Covid-19 em farmácias privadas durante o período de pandemia da Covid-19, pela ampliação da definição de caso, conforme as modificações
nas fichas de notificação, tanto de SRAG (versão 31/03/2020-versão 27/07/2020)
quanto de COVID (versão 09/04/2020-versão 06/07/2020). Assim, este indicador
não é o que melhor reflete e possibilita acompanhar a dinâmica de evolução da
pandemia, mas possibilita informar o volume de casos ocorridos.
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Figura 7 - Monitoramento dos casos confirmados de COVID-19 segundo data de início de sintomas e
taxa de variação a cada 14 dias. Estado do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 12/08/2020

4) Análise com ênfase na distribuição regional
As análises das internações por SRAG e óbitos por região de saúde do estado são
fundamentais para identificar diferenças entre a dinâmica da transmissão, que podem refletir em diferentes momentos de início de epidemia no estado. Cabe ressaltar que dentro de cada região os municípios podem se comportar de forma diferente.
Desse modo, a monitorização municipal torna-se primordial no acompanhamento
local mais fidedigno. É importante observar que as análises são referentes ao município de residência e não de ocorrência da internação.
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Quadro 1 - Total de pontos e classificação final por regiões de saúde, Estado do Rio de Janeiro, 12/08/2020.

Região de Saúde

Variação do
Variação do
Taxa
número de
número de
positividade
óbitos por
Casos por
para
SRAG
SRAG
Covid19
(SE30/SE28) (SE30/SE28)

Total de
pontos

Classificação
Final

BAIA DE ILHA GRANDE

33,33

-32,43

49,63

14

Moderado

BAIXADA LITORANEA

42,11

-11,69

43,51

15

Moderado

CENTRO SUL FLUMINENSE

60,00

-51,72

36,11

14

Moderado

MEDIO PARAIBA

-36,36

-10,45

40,03

7

Baixo

METROPOLITANA I

-16,62

-13,36

47,62

8

Baixo

METROPOLITANA II

-4,76

-7,87

49,42

9

Baixo

NOROESTE FLUMINENSE

-60,00

-12,50

37,85

7

Baixo

NORTE FLUMINENSE

-40,00

0,00

29,94

7

Baixo

11,76

9,09

37,20

15

Moderado

SERRANA
Atualizado em 15/08/2020

O Quadro 1 apresenta a classificação de risco da região de saúde, tendo como comparação a SE 28 e SE 30. Para as análises, os dados foram extraídos do SIVEP em
15/08/2020, sujeitos à alteração. As regiões Baía de Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro Sul Fluminense, Serrana e Noroeste Fluminense tiveram um aumento
no número de óbitos na SE 30, comparado com a SE 28.

4.1) Baía de Ilha Grande
A região de saúde Baía de Ilha Grande contabilizou 14 pontos na avaliação de risco
pelos indicadores do Painel COVID-19 (15/08/2020 - SE 30/28), sendo classificada
com risco moderado, na bandeira laranja. Tal classificação é decorrente do aumento do número de óbitos por SRAG na região.
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Figura 8 - Internações por SRAG na região Baía de Ilha Grande, segundo data de início de sintomas.
Estado do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020

Analisando a Figura 8 é possível observar que a região Baía de Ilha Grande apresentou, após o pico na SE 20, uma tendência de queda sustentada nas semanas
seguintes, mas que foi interrompida na SE 26. Observamos que Paraty teve um aumento importante na SE 28, com oito internações por SRAG.
Figura 9 - Óbitos por SRAG na região Baía de Ilha Grande, segundo data de início de sintomas. Estado
do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020
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4.2) Baixada Litorânea
A Baixada Litorânea contabilizou 15 pontos na avaliação de risco pelos indicadores do
Painel COVID-19 (11/08/2020 - SE 30/28), sendo classificada com risco moderado, na
bandeira laranja. Esse resultado traduz o cenário que poderá ser observado nas Figuras
10 e 11 a seguir.
Figura 10 - Internações por SRAG na região Baixada Litorânea segundo data de início de sintomas.
Estado do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020.

A região Baixada Litorânea (Figura 10) apresentou um pico de internações na SE 21,
com 151 internações por SRAG. Foi observada queda sustentada até um pequeno aumento nas internações por SRAG na semana 28. Até o momento, a semana 30 se apresenta em queda em relação a 28 e 29, com número de internações abaixo de 100.
O município com maior número de internações foi Cabo Frio, que apresentou pico
nas internações também nas SE 18 e SE 21 e com 586 internações registradas até a
SE 30, seguido de Rio das Ostras (311) e Araruama (309). Na semana 29, onde foi
observado um novo aumento do número de internações na região, foi observado
também um aumento nos municípios de Cabo Frio, Rio das Ostras e Saquarema, em
relação às duas semanas anteriores.
Essa região informou à Secretaria de Estado de Saúde um total de 24 leitos de UTI,
de acordo com o Plano de Contingência pactuado em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) no dia 13 de agosto de 2020, correspondendo a 0,41 leitos por 10 mil
habitantes, considerando as estimativas preliminares da população > 20 anos efetuadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, conforme Deliberação
CIB-RJ nº 5.840 de 06 de Junho de 2019.
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Apesar do quantitativo de leitos de UTI não alcançar 1,0 para cada 10 mil habitantes, há
a possibilidade de recorrer aos leitos da Região Metropolitana II ou região Norte, como
Hospital Che Guevara (Maricá) e Hospital Público Municipal de Macaé (HPM), em Macaé. Ademais, foram inaugurados no dia 10/08/2020, 30 leitos de UTI no Hospital São
Judas Tadeu, em Itaboraí (região Metropolitana II). Essas pactuações, caso necessárias, dar-se-ão a partir de entendimentos com os municípios onde estão localizados os
hospitais, considerando que essas regiões possuem maior relação de leitos por habitante e relativa acessibilidade geográfica.
Figura 11 - Óbitos por SRAG na região Baixada Litorânea segundo data de ocorrência do óbito. Estado
do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020.

A região Baixada Litorânea (Figura 11) mantém um cenário irregular de óbitos nas últimas semanas observadas, conforme também foi apresentado no gráfico do último boletim. É possível observar um comportamento heterogêneo, com os maiores números
de óbitos nas semanas 19 e 20, com 34 e 35 óbitos respectivamente, decorrentes do
aumento nos óbitos por SRAG, principalmente em Cabo Frio e Araruama. Observamos
números mais elevados também entre as semanas 23 e 26, próximos a 30 óbitos por
semana, sendo consequência de novo pico em Cabo Frio, Araruama e Rio das Ostras.
Analisando a semana 30 em relação a 28, foi observada uma redução expressiva no
número de óbitos, que corrobora com a avaliação de risco baixo para a região.

4.3) Centro Sul Fluminense
A região Centro Sul Fluminense contabilizou 14 pontos na avaliação de risco pelos indicadores do Painel COVID-19 (11/08/2020 - SE 30/28), sendo classificada com risco
moderado, na bandeira laranja. Esse resultado traduz o cenário que poderá ser observado nas Figuras 12 e 13 a seguir.
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Figura 12 - Internações por SRAG na região Centro-Sul segundo data de início de sintomas. Estado do
Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020.

A região Centro-Sul (Figura 12) acumula 667 internações por SRAG até a semana 30 e
tem se apresentado instável em relação ao número de internações por semana, com
um pico de 50 internações na Semana 21 e mantendo uma média de 39 casos no período que compreende as Semanas Epidemiológicas 22 a 30, sem queda sustentada.
A maioria das internações por SRAG estão concentradas nos municípios de Vassouras,
Paracambi e Três Rios. Analisando a semana 30 em relação a 28, observamos queda
no número de internações, o que corrobora para uma avaliação de risco baixo para COVID-19 nesta região no momento.
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Figura 13 - Óbitos por SRAG na região Centro Sul Fluminense segundo data de ocorrência do óbito.
Estado do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020.

A região Centro Sul Fluminense (Figura 13) acumulou, até a semana 30, um total de 219 óbitos. Três Rios, Paracambi, Vassouras e Paraíba do Sul concentram a maioria dos casos. Além
do pico observado na semana 20, na SE 27 evidenciou-se um aumento após período de quatro semanas de redução gradativa, com 38 óbitos. O aumento observado é decorrente, principalmente, do aumento dos óbitos nos municípios de Sapucaia e Três Rios. Observamos
redução expressiva do número de óbitos quando analisamos a semana 30 em relação a 28,
realidade que também corrobora para avaliação de risco baixo para COVID-19 nesta região.
Essa região informou à Secretaria de Estado de Saúde um total de 87 leitos de UTI, de
acordo com o Plano de Contingência pactuado em Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) no dia 13 de agosto de 2020, correspondendo a 3,53 leitos por 10 mil habitantes,
considerando as estimativas preliminares da população > 20 anos efetuadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, conforme Deliberação CIB-RJ nº 5.840
de 06 de Junho de 2019. De acordo com o preconizado pela OMS, a região Centro Sul
Fluminense segue em conformidade com as recomendações.

4.4) Médio Paraíba
A região Médio Paraíba obteve 7 pontos na avaliação de risco pelos indicadores do Painel COVID-19 (15/08/2020), sendo classificada com risco baixo, na bandeira amarela.
A Região apresentou um pico de internações por SRAG na SE 18, com 188 internações.
Volta redonda e Resende são os municípios que apresentaram maior número de internações. Volta Redonda reduziu o número de internações a partir da SE 20 e se manteve
com menos de 25 internações até a SE 30, onde se observou uma redução (Figura 14).
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Figura 14 - Internações por SRAG na região Médio Paraíba segundo data de início de sintomas. Estado
do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020

Figura 15 - Óbitos por SRAG na região Médio Paraíba segundo data de ocorrência do óbito. Estado do
Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020
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Em relação aos óbitos, também observamos um pico da região na SE 19, com Volta
Redonda tendo o maior número de óbitos. Resende, que é o segundo município com
maior número de óbitos, se manteve constante, com uma média de 10 óbitos entre a
SE 17 e 24.
Essa região informou à Secretaria de Estado de Saúde um total de 158 leitos de UTI, de
acordo com o Plano de Contingência pactuado em Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) no dia 13 de agosto de 2020, correspondendo a 1,73 leitos por 10 mil habitantes,
considerando as estimativas preliminares da população efetuadas pela Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro, conforme Deliberação CIB-RJ nº 5.840 de 06 de
Junho de 2019. De acordo com o preconizado pela OMS, a região Médio Paraíba segue
em conformidade com as recomendações

4.5) Metropolitana I
A região Metropolitana I contabilizou 7 pontos na avaliação de risco pelos indicadores do
Painel COVID-19 (11/08/2020), sendo classificada com risco baixo, na bandeira amarela.
Esse resultado traduz o cenário que poderá ser observados nas Figuras 16 e 17 a seguir.
Figura 16 - Internações por SRAG na região Metropolitana I segundo semana de internação. Estado do
Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020.
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De acordo com a Figura 16, o pico do número de internações por SRAG ocorreu na SE
18, atingindo pouco mais de 3.500 internações na região Metropolitana I nesta semana, decorrente do pico observado no município do Rio de Janeiro. Observamos queda
sustentada nas internações até a semana 30, com um aumento discreto isolado na semana 28. Dessa forma, comparando a SE 30 com a 28, observamos redução nas internações, corroborando para avaliação de risco baixo no período. Além do município do
Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova Iguaçu foram os municípios que apresentaram
o maior número de internações ao longo das semanas epidemiológicas.
Essa região informou à Secretaria de Estado de Saúde um total de 872 leitos, de acordo
com o Plano de Contingência pactuado em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) no
dia 13 de agosto de 2020, correspondendo a 1,15 leitos por 10 mil habitantes, considerando as estimativas preliminares da população > 20 anos efetuadas pela Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, conforme Deliberação CIB-RJ nº 5.840 de 06 de
Junho de 2019. De acordo com a OMS, que preconiza pelo menos 1 leito a cada 10 mil
habitantes para enfrentamento da pandemia, a região Metropolitana I segue em conformidade com as recomendações.
A Figura 17 mostra uma queda do número de novos óbitos já a partir da semana epidemiológica 20, (10/05/2020 a 16/05/2020), que se mantém de forma sustentada, na Região
Metropolitana I. No pico observado na SE 19, foram registrados 1.655 óbitos. Na SE 30
foram registrados 113, evidenciando redução expressiva em pouco mais de 10 semanas.
Figura 17 - Óbitos por SRAG na região Metropolitana I segundo data de ocorrência do óbito. Estado do
Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020.
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4.6) Metropolitana II
A região Metropolitana II contabilizou 8 pontos na avaliação de risco pelos indicadores do Painel COVID-19 (11/08/2020), sendo classificada com risco baixo, na bandeira
amarela. Esse resultado traduz o cenário que poderá ser observado nas Figuras 18 e 19
a seguir.
Figura 18 - Internações por SRAG na região Metropolitana II segundo semana de internação. Estado
do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 12/08/2020.

De acordo com a Figura 18, que apresenta as internações por SRAG na região Metropolitana II ao longo das semanas epidemiológicas, observamos um pico entre as semanas 19 e 21, com queda sustentada até a semana 27. Nas semanas epidemiológicas
28 e 30, foram observados aumentos isolados em comparação à respectiva semana
anterior. As semanas 31 e 32 voltam a apresentar queda, apesar de ainda aguardarmos
a imputação de novos dados, considerando o atraso nas datas de divulgação. Desta
forma, apesar de alguns aumentos em semanas isolados, é possível observar na Região Metropolitana II uma tendência de queda nas internações por SRAG a partir da
semana 22 até o momento.
Essa região informou à Secretaria de Estado de Saúde um total de 249 leitos de UTI,
de acordo com o Plano de Contingência pactuado em Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) no dia 13 de agosto de 2020, correspondendo a 1,6 leitos por 10 mil habitantes,
considerando as estimativas preliminares da população > 20 anos efetuadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, conforme Deliberação CIB-RJ nº 5.840
de 06 de Junho de 2019. De acordo com o preconizado pela OMS, a região Metropolitana II segue em conformidade com as recomendações.
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Figura 19 - Óbitos por SRAG na região Metropolitana II segundo data de ocorrência do óbito. Estado do
Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 15/08/2020.

Em relação ao número de óbitos por SRAG na Região Metropolitana II, observamos um
pico na semana epidemiológica 21 apresentando queda sustentada a partir da semana 22 até a semana 26, não havendo redução no número de óbitos na semana 27 em
relação à anterior. As semanas 28, 29 e 30 apresentam números semelhantes de óbitos, porém menores que as semanas anteriores. Nesse contexto, podemos afirmar que
não há aumento no número de óbitos desde a semana epidemiológica 21, com redução
progressiva desde o fim do mês de maio, mesmo com observação de aumento de internações na semana 28 em relação à 27 e na semana 30 em relação à 29.
As internações e os óbitos se concentram nos municípios de São Gonçalo e Niterói,
além de Itaboraí, com um número razoavelmente menor que os dois municípios destacados. As quedas observadas em toda a região são observadas em todos os municípios que a compõe.

4.7) Noroeste Fluminense
A região Noroeste Fluminense contabilizou 8 pontos na avaliação de risco pelos indicadores do Painel COVID-19 (11/08/2020 - SE 30/28), sendo classificada com risco
baixo, na bandeira amarela. Esse resultado traduz o cenário que poderá ser observado
nas Figuras 20 e 21 a seguir.
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Figura 20 - Internações por SRAG na região Noroeste segundo semana de internação. Estado do
Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 12/08/2020.

A região Noroeste (Figura 20) é a que apresentou o menor número total de casos de
internação por SRAG do estado, totalizando 345 internações por SRAG até a semana
30, durante todo o período de pandemia. No entanto, o pico de 17 internações na região
ocorreu apenas na SE 26, assim como também foi possível observar em Itaperuna, que
é o segundo município com o maior número de internações por SRAG na região, liderado por Santo Antônio de Pádua, que apresentou o pico na SE anterior. Comparando as
semanas epidemiológicas 30 e 28, observamos uma redução nas internações, porém
já é possível evidenciar aumento nas internações na semana 31.
Essa região informou à Secretaria de Estado de Saúde um total de 45 leitos de UTI, de
acordo com o Plano de Contingência pactuado em Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) no dia 13 de agosto de 2020, correspondendo a 1,77 leitos por 10 mil habitantes,
considerando as estimativas preliminares da população > 20 anos efetuadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, conforme Deliberação CIB-RJ nº 5.840
de 06 de Junho de 2019. De acordo com o preconizado pela OMS, a região Noroeste
Fluminense segue em conformidade com as recomendações.
A Figura 21 mostra que a Região Noroeste é a que apresentou o menor número absoluto de mortes até o momento, totalizando 135 em todo o período de análise. Porém, é importante destacar o aumento expressivo do número de óbitos na região a
partir da SE 25 até a SE 30, sinalizando a necessidade de atenção para essa região.
Os municípios de Itaperuna, Porciúncula e Bom Jesus do Itabapoana concentraram
a maioria dos óbitos da semana 30.
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Figura 21 - Óbitos por SRAG na região Noroeste Fluminense segundo data de ocorrência do óbito. Estado do Rio de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 12/08/2020.

Além disso, considerando o total de 345 internações por SRAG e 135 ao longo do
período, temos uma letalidade próxima a 39%, o que também coloca essa região
em estágio de atenção.

23
BOLETIM DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PAINEL DE COVID-19 Nº 02/2020 - 17 DE AGOSTO DE 2020

4.8) Norte Fluminense
A região Norte Fluminense contabilizou 6 pontos na avaliação de risco pelos indicadores do Painel COVID-19 (11/08/2020 - SE 30/28), sendo classificada com risco baixo,
na bandeira amarela. Esse resultado traduz o cenário que poderá ser observado nas
Figuras 22 e 23 a seguir:
Figura 22 - Internações por SRAG na região Norte segundo semana de internação. Estado do Rio
de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 12/08/2020.

Sobre a região Norte Fluminense, analisando a semana 30 em relação a 28, observamos uma redução do número de internações por SRAG, porém essa região não apresenta uma queda sustentada por mais de 3 semanas epidemiológicas, mantendo uma
média de 125 internações nas últimas 3 semanas (até semana epidemiológica 30). Isso
se dá pelas notáveis diferenças no que diz respeito à dinâmica da pandemia entre os
municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé, os dois que lideram as internações
por SRAG na região. Enquanto o pico nas internações por SRAG em Macaé acontece
na semana epidemiológica 20, em Campos isso ocorre na semana 24, acumulando um
número ainda maior de internações do que Macaé. Enquanto observamos uma redução expressiva nas internações em Macaé desde a semana 21, em Campos a redução
aparece apenas a partir da semana 25 e acontece de forma mais lenta.
Essa região informou à Secretaria de Estado de Saúde um total de 119 leitos de UTI,
de acordo com o Plano de Contingência pactuado em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) no dia 13 de agosto de 2020, correspondendo a 1,81 leitos por 10 mil habi-

24
BOLETIM DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PAINEL DE COVID-19 Nº 02/2020 - 17 DE AGOSTO DE 2020

tantes, considerando as estimativas preliminares da população > 20 anos efetuadas
pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, conforme Deliberação CIB-RJ
nº 5.840 de 06 de Junho de 2019. De acordo com o preconizado pela OMS, a região
Norte Fluminense segue em conformidade com as recomendações.
Figura 23 - Óbitos por SRAG na região Norte segundo data de ocorrência do óbito. Estado do Rio
de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 12/08/2020.

A região Norte (Figura 23) mostra um elevado número de mortes nas semanas epidemiológicas 26 e 27 (56 e 52 óbitos respectivamente), apresentando curva oscilante, semelhante à apresentada pelas internações por SRAG. Campos dos Goytacazes e
Macaé seguem também como os principais municípios que registram esses óbitos.
Com menores números, porém mais destacados que os outros municípios da região, observamos Quissamã e São Francisco de Itabapoana, que apresentaram o maior número
de internações e óbitos também próximos à semana 26 (segunda quinzena de junho).
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4.9) Serrana
A região Serrana teve um pico na SE 19. No entanto, isso não ocorreu de forma semelhante nos três maiores municípios da região (Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo). Petrópolis, que teve seu pico nas semanas 18 e 19, não conseguiu atingir
uma queda sustentada em três semanas consecutivas. Em Nova Friburgo, o número
de internações por SRAG está variando com uma média de 29 casos, desde a semana 18. O maior número de internações informado foi na SE 22, com um total de 35
internações por SRAG. Não é possível estabelecer se esse número de internações é
o pico da curva epidêmica ou se ele está em um platô. O acompanhamento desse
município nas próximas semanas epidemiológicas será importante para entender
o momento epidêmico em que Nova Friburgo se encontra, considerando que até
então não está bem definido. Como a cidade de Nova Friburgo é um município referência para outros municípios menores da Região Serrana, qualquer conclusão
neste momento parece precipitada. Teresópolis também não atingiu estabilidade
nas últimas semanas analisadas, apresentou um pico de internações de SRAG na
SE 27 com 37 casos e 20 internações por SRAG em UTI.
Figura 24 - Internações por SRAG na região Serrana segundo semana de internação. Estado do Rio
de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 12/08/2020.
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Figura 25 - Óbitos por SRAG na região Serrana segundo data de ocorrência do óbito. Estado do Rio
de Janeiro, 2020.

Fontes: SES eSUS-VE e SIVEP-Gripe. Dados extraídos em 12/08/2020.

Essa região informou à Secretaria de Estado de Saúde um total de 143 leitos de UTI, de
acordo com o Plano de Contingência pactuado em Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) no dia 13 de agosto de 2020, correspondendo a 1,47 leitos por 10 mil habitantes,
considerando as estimativas preliminares da população efetuadas pela Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro, conforme Deliberação CIB-RJ nº 5.840 de 06 de
Junho de 2019. De acordo com o preconizado pela OMS, a região Serrana e segue em
conformidade com as recomendações.
O município de Cachoeiras de Macacu teve um comportamento semelhante à região
Metropolitana I, com um pico de internações na SE 19 e queda sustentada até a Semana 27. Guapimirim apresentou uma média de 13,5 casos no período compreendido
pelas semanas epidemiológicas 21 a 26, com um pico de internações na semana 19. Os
municípios de Macuco, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Santa
Maria Madalena apresentaram menos de 5 internações por SE, o que pode indicar que
a pandemia ainda não atingiu os municípios menores desta região.

5) Taxa de positividade
A Figura 26 apresenta a taxa de positividade por município acumulada até junho. Destaque para a elevada taxa de positividade na maioria dos municípios. Apenas dois municípios
apresentam taxa inferior a 5% associada a uma testagem incipiente. O acesso à testagem é
fundamental para acompanhamento da evolução da epidemia no âmbito local. Recomenda-se, neste sentido, que sejam implementadas ações que ampliem o acesso a testagem,
principalmente nas regiões com irregularidade no número de casos e recente aumento.
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Figura 26 - Taxa de positividade, acumulada até julho, segundo município. Estado do Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Lacen, SES/RJ. Dados acumulados até julho.

Considerações
Percebe-se pelos dados apresentados uma desaceleração importante da transmissão
de SARS-CoV-2 no estado do Rio de Janeiro. Apesar da queda não ser semelhante e
uniforme em todas as regiões, é claramente perceptível e passível de mensuração por
diversos parâmetros epidemiológicos.
Observamos o aumento do número de casos em algumas regiões do interior do estado, conforme publicado no boletim anterior, configurando um processo de “interiorização da epidemia” no estado do Rio de Janeiro. Após esse fenômeno, seguindo
o curso desse processo, observamos aumento no número de óbitos também em
algumas regiões do interior.
Uma limitação presente em todas as análises do boletim é o atraso da notificação, que
causa instabilidades dos números observados semanalmente, por isso, consideramos
nas análises os dados referentes às duas semanas anteriores a atual, semana 30.
Outra importante limitação é a falta de informação da capacidade do sistema de saúde
no nível municipal, impossibilitando calcular as taxas de ocupação de leitos e previsão
de esgotamento dos mesmos para os municípios, fazendo com que utilizássemos a
informação ainda do nível estadual, justificada pela possibilidade de regulação do Estado. A Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da COVID-19 vem trabalhando em estratégias para melhorar o cálculo desses
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indicadores, solicitando a cada município a divulgação das taxas de ocupação locais.
É importante ressaltar que, até que novas tecnologias estejam amplamente disponíveis, como vacinas e medicamentos eficazes, a COVID-19 continuará sendo um problema de saúde pública, principalmente pelo risco de ocorrência de casos graves em
população de maior risco.
O processo de flexibilização e retomada gradual da economia devem ser atrelados a medidas que garantam o acesso ao sistema de saúde e monitorização constante dos indicadores.
Ressalta-se ainda que o cenário epidemiológico descrito e analisado em âmbito estadual e regional deve ser confrontado com as análises epidemiológicas de âmbito
municipal, respeitando a autonomia e competência técnica da gestão dos sistemas
locais de saúde, inclusive quanto à utilização de outros indicadores para monitoramento da pandemia em curso.
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