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NOTA TÉCNICA Nº 02/2021
19 de janeiro de 2021
MONITORAMENTO PARA TOMADA DE DECISÃO NO ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA DE COVID-19 NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Esta nota técnica atualiza os resultados dos indicadores que compõem o Painel
COVID-19 de monitoramento por faseamento de cores, publicado anteriormente e que
estão

disponíveis

em:

https://www.saude.rj.gov.br/informacao-

sus/novidades/2020/08/mapa-de-risco-regional-da-covid-19.
Como destacado anteriormente, adotou-se Instrumento para Apoio à Tomada de
Decisão na Resposta à Pandemia da COVID-19 na Esfera Local, atualizado pelo
CONASS e CONASEMS e publicado na Nota Técnica 09/2020. Os indicadores
monitorados no Painel COVID-19, bem como os respectivos resultados para o estado do
Rio de Janeiro, consideram a razão dos dados da Semana Epidemiológica (SE) 52 em
relação aos dados da SE 50.
O Rio de Janeiro apresentou uma redução do número de óbitos (-6,11%) e de casos
de internações por SRAG (-31,4%) na comparação da semana epidemiológica (SE) 52
comparada com a SE 50.

As taxas de ocupação de leitos de UTI no ERJ também

reduziram, refletindo ainda a abertura de leitos que ocorreram durante o mês de dezembro.
Os resultados apurados para os indicadores, apresentados nesta nota, devem auxiliar na
tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas
conforme o nível de risco de cada região. O nível de risco apurado na comparação da SE
52 com SE 50 e está apresentado no Quadro 1.
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Quadro 1 – Quadro com descrição dos resultados obtidos nos indicadores selecionados,
Estado do Rio de Janeiro, 18/01/2021.

Na pontuação geral, o estado do Rio de Janeiro encontra-se na faixa de cor
AMARELA, totalizando 7 pontos no indicador geral, equivalente ao nível de risco
BAIXO. As regiões Metropolitana II, Norte, Noroeste, Médio Paraíba, Centro Sul e
Baixada Litorânea foram classificadas em risco BAIXO (Bandeira Amarela). Já as
regiões da Baía de Ilha Grande e Serrana encontram-se em risco MODERADO
(Bandeira Laranja) e a região Metropolitana I é a única que permanece em risco ALTO
(Bandeira Vermelha).
Para cálculo dos indicadores de capacidade do sistema de saúde utilizou-se as taxas
de ocupação informadas pelos municípios enviadas diariamente e disponíveis no Painel
Coronavírus COVID-19 da SES. Os municípios que não informaram neste período 11/01 a
17/01, foram considerados com a taxa de ocupação registrada mais recentemente. As taxas
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de ocupação por município estão registradas no Painel Coronavírus COVID-19, na aba
ocupação de Leitos (painel.saude.rj.gov.br).

O mapa mostra a taxa de ocupação de cada Município do ERJ.

O Estado

apresentou uma taxa de ocupação de 68,3% de ocupação de UTI e 60% de enfermaria. No
entanto, esse indicador apresenta heterogeneidade nas regiões (Figura 1).

Figura 1. Mapa com a Taxa de Ocupação do ERJ.

Fonte: painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html# , apuração 18/01/2021.

Quanto aos indicadores epidemiológicos, calculou-se as variações de casos de
internação e óbitos por SRAG. A taxa de positividade em cada região foi calculada
utilizando como numerador todos os testes de RT-PCR positivos para SARS-COV-2
acumulados até o mês de dezembro e como denominador o total acumulado de testes RT-
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PCR realizados até o mesmo mês. Para a taxa de positividade do estado, considerou-se os
testes e resultados positivos ocorridos no mês de dezembro.
As pontuações e respectivas faixas de cores com níveis de classificação de risco
para cada região de saúde estão consolidadas no Quadro 2.
Quadro 2 - Total de pontos e classificação final por regiões de saúde, Estado do Rio de
Janeiro,18/01/2021.

Os valores absolutos apresentados pelas regiões para o cálculo dos indicadores de
variação (óbitos e casos) estão descritos no Quadro 3.

Quadro 3 - Total de casos, óbitos e resultados do indicador segundo regiões de saúde,
Estado do Rio de Janeiro, 18/01/2021.
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Na comparação entre as SE 52 e 50, as regiões Baía de Ilha Grande, Noroeste,
Norte e Serrana apresentaram aumento na variação de óbitos. A região Metropolitana II
manteve o mesmo número de óbito e as demais regiões reduziram. Em relação aos casos
de internações por SRAG, todas as regiões tiveram redução. A região Metropolitana I
manteve-se em alto risco, mesmo com redução de óbitos e internações, devido às altas
taxas de ocupação de enfermaria e UTI.
O mapa de risco da COVID-19 no estado do Rio de Janeiro, considerando a análise
da SE 52 em relação à SE 50, é apresentado na Figura 4.
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Figura 4 - Mapa de risco da COVID-19 no estado do Rio de Janeiro por regiões de saúde.
Estado do Rio de Janeiro, 18/01/2021.

Conforme pode ser observado na Figura 5, o mapa de risco, que vinha apresentando
uma piora desde a 10a publicação (26/11/2020), apresentou nesta avaliação uma importante
recuperação, regredindo para o risco BAIXO.
É importante ressaltar que as últimas semanas epidemiológicas do ano são
impactadas pelos feriados nacionais e mudanças de gestão no âmbito municipal, refletindo
em um menor registro das notificações. Assim, algumas regiões podem ter apresentado
uma baixa notificação que ocasionou uma redução que não representa a realidade.
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Figura 5 - Evolução do Mapa de risco da COVID-19 no estado do Rio de Janeiro por
regiões de saúde. Estado do Rio de Janeiro, 18/01/2021.
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O Instrutivo proposto pelo CONASS/CONASEMS orienta que que “a estratégia a
ser adotada em cada território seja adaptada a sua realidade, considerando inclusive as
informações disponíveis”. Neste sentido, o ajuste das medidas de distanciamento social se
faz necessário sob a luz do conhecimento atual, onde a escola passa ser considerada como
serviço essencial no Estado do Rio de Janeiro. Assim, é permitido a abertura das escolas
em situação de risco MODERADO (Bandeira Laranja), Distanciamento Social Ampliado
1-adaptada) e vedada em risco ALTO (Bandeira vermelha) e risco MUITO ALTO
(Bandeira Roxa). Por fim, recomenda-se o monitoramento periódico do cenário
epidemiológico para consolidar ou reaver a condição que estabelece a classificação com
nível de risco no estado.
Como resultado sobre as diferenças regionais no estado, faz-se necessário um
detalhamento das medidas de enfrentamento para cada região de saúde. Dessa forma, para
regiões Baixada Litorânea, Centro Sul, Médio Paraíba, Metropolitana II, Noroeste e Norte
Classificadas em Risco Baixo, são recomendadas as medidas de Distanciamento Social
Seletivo 2; para as regiões Baía de Ilha Grande e Serrana, são classificadas como Risco
Moderado e são recomendadas as medidas Distanciamento Social Ampliado 1
(adaptada); a região Metropolitana I recomenda-se as medidas de Distanciamento
Social Ampliado 2, medidas detalhadas no Instrumento para Apoio à Tomada de
Decisão na Resposta à Pandemia da COVID-19 na Esfera Local.
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