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DECRETO N° 13.643/2020 
 
 

ESTABELECE O SINAL AMARELO NÍVEL 
DOIS A PARTIR DE 22 DE JUNHO DE 2020 PARA A 
ADOÇÃO DE MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE 
ATIVIDADES E ISOLAMENTO SOCIAL NA FORMA DO 
DECRETO 13.604 DE 20 DE MAIO DE 2020 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI, no uso de suas atribuições, e, 
 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

11 de março de 2020, como pandemia do Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2010, que dispõe sobre a 
declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;  

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 13.506/2020, que dispõe sobre a declaração de 

emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) no 
Município de Niterói;  

 
CONSIDERANDO, desta forma, embasado em entendimento técnico das 

autoridades de saúde que é recomendável a manutenção das medidas restritivas de 
isolamento social, dentre outras, pelo menos por ora, conforme Ofício FMS/FGA nº 
692/2020; 

 
CONSIDERANDO, porém, que conforme o aludido ofício os indicadores 

demonstram que após as medidas de isolamento adotadas até aqui, com grande adesão 
da população, os índices de Niterói demonstram que há possibilidade para implantação do 
Plano de Transição Gradual para o Novo Normal, mantida a observação constante nos 
indicadores, de modo a se adequar até mesmo eventual agravamento das medidas de 
restrição, em caso de piora dos indicativos; 

 
CONSIDERANDO a decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 

Alexandre de Moraes em sede cautelar na  Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 672, nos seguintes termos: 
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“CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA 
CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos 
artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 
13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E 
SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas 
atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de 
medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como a imposição de 
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, 
restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; 
INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO 
CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer 
medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.”; 

 
CONSIDERANDO que a competência municipal para estabelecer medidas de 

isolamento social para combate à disseminação do Coronavírus em seu âmbito territorial 
restou reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADIs) 6341 e 6343 e na ADPF nº 672, não devendo ser aplicados 
os incisos LVI e LVII do § 10 do art. 3º do Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 
2020, incluídos pelo Decreto Federal nº 10.344 de 8 de maio de 2020, que prescrevem a 
possibilidade de abertura de salões de beleza, barbearias, academias de esporte de todas 
as modalidades e similares;  

 
CONSIDERANDO que na decisão proferida pelo STF na ADI 6343 os “serviços 

essenciais (devem ser) definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, 
sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente 
federativo; 

 
CONSIDERANDO que, por óbvio, as atividades previstas nos incisos LVI e LVII 

do § 10 do art. 3º do Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, incluídos pelo 
Decreto Federal nº 10.344 de 8 de maio de 2020, enquadram-se dentro do conceito de 
interesse local, nos exatos ditames do artigo 30, inciso II da CRFB/88, atraindo a 
competência deste Ente Subnacional para disciplinar seus funcionamentos no momento da 
pandemia; 

 
CONSIDERANDO a melhoria dos indicadores do Município, conforme Ofício nº 

813/2020 da FMS, que ensejam a passagem par ao sinal AMARELO NÍVEL 2, constante 
do anexo I do Decreto nº 13.605 de 21 de maio de 2020; 

 
CONSIDERANDO que a melhoria dos indicadores se deve para além dos 

esforços do Poder Público à ampla adesão da população de Niterói às medidas de 
restrição, circulação e isolamento social adotadas no Município; 
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DECRETA: 
 

Art. 1º Fica mantida a recomendação de isolamento social no Município até 30 
de junho de 2020. 

§ 1º A saída da residência deve se dar apenas por motivos de trabalho, compra 
de gêneros alimentícios, ida a farmácias, motivos médicos ou para ida a estabelecimentos 
cujo funcionamento esteja permitido ou por conta de atividade permitida. 

§ 2º É obrigatório o uso de máscara facial em áreas públicas, bem como em 
espaços particulares em que houver atendimento ao público, sob pena de aplicação de 
multa instituída em lei. 

 
Art. 2º Fica mantida a extensão dos prazos das medidas restritivas, das 

cobranças e das suspensões constantes nos Decretos 
nºs  13.506/2020,  13.507/2020,  13.511/2020, 13.513/2020, 13.516/2020,  13.521/2020, 
13.533/2020,  13.534/2020,  13.551/2020,  13.562/2020, 13.572/2020 e nº 13.581/2020 e 
13.599/2020 para o dia 30 de junho de 2020. 

§ 1º Ficam permitidas as atividades indicadas no Plano de Transição Gradual 
para o Novo Normal, constantes do Decreto nº 13.604 de 21 de maio de 2020, conforme 
protocolos e taxas de ocupação e operação definidas no SINAL AMARELO NÍVEL 2, a 
partir de 22 de JUNHO de 2020. 

§ 2º Deverão os estabelecimentos adotarem medidas para que sejam mantidas 
as regras de distanciamento social, bem como deverão fornecer álcool em gel para os 
clientes e colaboradores e máscaras faciais para os colaboradores. 

§ 3º Os estabelecimentos ficam responsáveis por admitir o ingresso apenas de 
clientes que usarem máscara facial. 

§ 4º Fica mantida a proibição de abertura de academias de esporte de todas as 
modalidades e similares, previstos nos incisos LVI e LVII do § 10 do art. 3º do Decreto 
Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, incluídos pelo Decreto Federal nº 10.344 de 8 
de maio de 2020, tendo em vista a competência municipal para estabelecer medidas de 
isolamento social para combate à disseminação do Coronavírus em seu âmbito territorial e 
em assuntos de interesse local como decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 
6341 e 6343 e na ADPF nº672.  

§5º Fica permitido a abertura dos Centros Comerciais Abertos - com circulação 
e/ou corredores ao ar livre – em modalidade presencial com taxa de 50% do teto de 
ocupação em 22 de junho de 2020.  

§ 6º O Funcionamento das lojas de centros comerciais fechados e shopping 
centers será permitido a partir do dia 22 de junho (1ª etapa) tão somente com sistema drive 
thru que deverá ser organizada pelas lojas e Administradores, de modo que não haja 
aglomeração de pessoas, podendo a qualquer momento ser determinada a suspensão do 
funcionamento caso não respeitadas as normas de distanciamento social. Em caso de 
permanência da mesma sinalização, Amarelo Nível 2 - Alerta Máximo, até e o dia 01 de 
julho será permitida, a partir de então, a Operação Presencial Restrita (2ª etapa), com taxa 
de 50% do teto de ocupação. Ambas etapas devem seguir rigorosamente os protocolos 
descritos no Decreto e específicos. 

https://leismunicipais.com.br/a1/rj/n/niteroi/decreto/2020/1350/13506/decreto-n-13506-2020-dispoe-sobre-a-declaracao-de-emergencia-de-saude-publica-decorrente-da-pandemia-do-coronavirus-sobre-a-suspensao-de-aulas-na-rede-publica-municipal-de-niteroi-de-16-a-31-de-marco-sobre-as-medidas-de-enfrentamento-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/n/niteroi/decreto/2020/1350/13507/decreto-n-13507-2020-dispoe-sobre-o-fechamento-temporario-dos-equipamentos-publicos-municipais-regula-o-funcionamento-da-administracao-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/n/niteroi/decreto/2020/1351/13513/decreto-n-13513-2020-dispoe-sobre-o-fechamento-de-bares-restaurantes-shoppings-centers-centros-comerciais-clubes-e-quiosques-de-alimentacao-bem-como-sobre-a-proibicao-de-permanencia-em-praias-e-pracas-e-fechamento-de-acesso-as-praias-da-regiao-oceanica-como-forma-de-evitar-a-aglomeracao-de-pessoas-e-evitar-o-crescimento-dos-casos-de-cornonavirus-em-niteroi-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/n/niteroi/decreto/2020/1351/13516/decreto-n-13516-2020-dispoe-sobre-o-aumento-das-restricoes-ao-funcionamento-de-estabelecimentos
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2020/1353/13534/decreto-n-13534-2020-dispoe-sobre-a-reducao-da-circulacao-nos-acessos-de-niteroi-com-municipios-vizinhos-por-quatorze-dias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2020/1355/13551/decreto-n-13551-2020-dispoe-sobre-a-reducao-da-circulacao-nos-acessos-de-niteroi-com-municipios-vizinhos
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2020/1356/13562/decreto-n-13562-2020-dispoe-sobre-a-prorrogacao-das-medidas-restritivas-de-isolamento-para-reducao-da-transmissao-do-coronavirus-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2020/1358/13581/decreto-n-13581-2020-dispoe-sobre-a-prorrogacao-das-medidas-restritivas-de-isolamento-para-reducao-da-transmissao-do-coronavirus-e-da-outras-providencias
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§ 7º As atividades comerciais que passam a ter o funcionamento permitido a 
partir do SINAL AMARELO NÍVEL 2 deverão respeitar oo horário de funcionamento de 12h 
às 20h. 

 
Art. 3º Fica permitida a prática de atividades físicas individuais na areia e nos 

calçadões das praias da Região Oceânica e da Baía de Guanabara, das 6 horas às 12h30e 
de 16h às 22h até o dia 30 de junho de 2020, observadas as normas de distanciamento 
social. 

§ 1º. O horário das 10h30 às 12h30 será de utilização exclusiva por pessoas 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, observadas as normas de 
distanciamento social. 

§ 2º Fica mantida a vedação de utilização dos aparelhos de ginástica instalados 
nos calçadões. 

§ 3º Ficam permitidas as atividades físicas orientadas por professores de 
educação física, como circuitos de praia, nos horários previstos no caput do presente 
artigo, desde que haja utilização de máscara, álcool em gel e mantido o distanciamento 
social entre os participantes. 

 
Art. 5º Fica permitido a abertura dos seguintes espaços públicos das 10h às 

20h30: 
I – Campo de São Bento; 
II – Horto do Fonseca; 
III – Horto do Barreto. 
§ 1º A utilização dos espaços acima discriminados será vinculada a realização 

de atividades físicas individuais e caminhadas, inclusive com animais de estimação. 
§ 2º Fica vedada a aglomeração de mais de quatro pessoas nos espaços 

citados. 
§ 3º Permanecem vedadas as atividades nos aparelhos de ginástica e 

brinquedos infantis. 
§ 4º Ficam permitidas as atividades físicas orientadas por professores de 

educação física, como circuitos de praia, nos horários previstos no caput do presente 
artigo, desde que haja utilização de máscara, álcool em gel e mantido o distanciamento 
social entre os participantes. 

 
Art. 6º A desobediência aos comandos previstos neste Decreto sujeitará o 

estabelecimento infrator à aplicação das seguintes penas, sem prejuízo de demais sanções 
civis e administrativas:  advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição, suspensão de 
venda e/ou de fabricação, cancelamento do registro, interdição parcial ou total, 
cancelamento de autorização para funcionamento, cancelamento do alvará de 
licenciamento, proibição de propaganda e/ou multa, conforme previsão da Lei 
nº 2.564/2008 - Código Sanitário Municipal. 
 

Art. 7º As medidas previstas no presente Decreto poderão ser prorrogadas, de 
acordo com a evolução da pandemia e das orientações das autoridades de saúde, 

https://leismunicipais.com.br/a1/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2008/256/2564/lei-ordinaria-n-2564-2008-dispoe-sobre-o-codigo-sanitario-do-municipio-de-niteroi
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podendo inclusive ser revistas, a qualquer momento, as autorizações para funcionamento 
de estabelecimentos e realização de atividade, caso haja piora dos indicadores atinentes à 
pandemia em Niterói. 

 
Art. 8º  O rol de atividades que poderão ser retomadas e os respectivos 

indicadores serão objeto de Decreto próprio. 
 
Art. 9º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogados os 

dispositivos em contrário. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, 19 DE JUNHO DE 2020. 
 
 
 
 
 

RODRIGO NEVES  
PREFEITO 
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DECRETO N° 13.644/2020 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, no uso de suas atribuições, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de se alterar o Decreto nº 13.604 de 21 de 

maio de 2020, para melhor compreensão por parte da população da metodologia usada no 

Plano Transição para o novo Normal, conforme Ofício nº FMS/FGA Nº   813/2020 de  18  

de junho de 2020; 

 

CONSIDERANDO eventual abertura do comercio varejista incluindo vestuário e 

acessórios, artigos culturais, recreativos e esportivos, que atendem também a faixa etária 

de 0 a 12 anos, torna-se pertinente a exclusão da vedação que trata o inciso III do art. 5º 

do Decreto nº 13.604 de 21 de maio de 2020; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes do Anexo I do referido Decreto e de 

inclusão de um Anexo III para melhor explicitar a sistemática adotada pelo Município para 

classificação em cores dos estágios das medidas de restrição a atividades e isolamento 

social; 

DECRETA:  
 

Art. 1º Ficam alterados o inciso 5º, inciso III e o  art. 12 do Decreto nº 13.604 de 
20 de maio de 2020, nos seguintes termos: 

“Art. 5º (...) 
III – fica restringida a circulação de crianças (0 a 12 anos) nos estabelecimentos 

comerciais, ficando apenas permitida nos estabelecimentos em que sejam comercializados 
bens ou prestados serviços específicos para a respectiva faixa etária;” 

“Art. 12 - Além dos protocolos já apresentados, algumas atividades devem 
atender, na íntegra, os decretos estaduais e as portarias específicas, bem como as 
restrições especificas as atividades presentes em cada sinal do Anexo I.” 

 
Art. 2º Fica acrescentado o inciso XIV ao artigo 11 do Decreto nº 13.604 de 20 

de maio de 2020, nos seguintes termos: 
“Art. 11. (...) 
XIV – realizar sinalização no piso da frota de Transporte Municipal e 

Intermunicipal os 

20 
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lugares a serem ocupados em pé, de acordo com a taxa de ocupação 
determinada para 

cada sinal como indicado no Anexo 01 do presente Decreto.” 
 
Art.3° O Anexo I do Decreto nº 13.604 de 20 de maio de 2020 passa a vigorar 

com a redação constante do Anexo ao presente Decreto. 
 
Art. 4º Fica incluído um Anexo III do Decreto 13.604 de 20 de maio de 2020, 

conforme redação do Anexo ao presente Decreto. 
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário, especialmente os incisos I a III do artigo 12 da Decreto 13.604 de 
21 de maio de 2020. 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, EM 19 DE JUNHO DE 2020. 

 
 
 
 

RODRIGO NEVES  
PREFEITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altera o Decreto nº 13.604 de 20 de maio de 2020. 
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Anexo 
ANEXO I 

Tabela 
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ANEXO III 
NOTA TÉCNICA SOBRE INDICADORES DE MONITORAMENTO DE ALERTA DO PLANO 

DE TRANSIÇÃO GRADUAL AO NOVO NORMAL 
Em modo a produzir uma análise segura das informações, com base evidências científicas, 
pautadas em constante monitoramento para a tomada de decisão e na implementação de 
medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia, o Plano de Transição Gradual para o 
Novo Normal definiu indicadores que permitem balizar mudanças de protocolo ao longo do 
processo de transição à nova normalidade.  
Os Indicadores selecionados são capazes de avaliar quatro medidas fundamentais na 
estratégia de enfrentamento à Pandemia, a saber:  
- a velocidade de avanço da doença: diretamente relacionada com a construção de 
estratégias que visem não sobrecarregar os hospitais e suas unidades de terapia intensiva 
(UTIs), visto que se estima que apenas 20% das pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 
apresentem algum sintoma. 
- o estágio de evolução da epidemia: medida importante na avaliação das estratégias 
implementadas e seus impactos e a possibilidade de projeções da trajetória da patologia a 
partir de seu comportamento em nível epidemiológico.  
- a incidência de novos casos: indicador de maior relevância para análise de 
transmissibilidade da patologia em atuação direta na tomada de decisão dos protocolos de 
prevenção. 
- capacidade de atendimento do sistema de saúde local: o monitoramento deste indicador é 
reflete a capacidade resposta às demandas de saúde da COVID-19 evitando agravos e o 
aumento da mortalidade, ou seja, na garantia do direito à saúde da população. 
Para o monitoramento destas quatro medidas foram selecionados doze indicadores que 
são consolidados em dois grandes grupos, a saber: propagação (velocidade do avanço, 
estágio da evolução, incidência de novos casos sobre a população e mortalidade) – com 
peso agregado de 55%; e capacidade de atendimento (capacidade de atendimento e 
mudança da capacidade de atendimento) – com peso agregado de 45%. A definição dos 
pesos entre esses dois grandes grupos buscou equilibrar o impacto entre ambos, sendo 
grupo propagação de maior relevância por este retratar a velocidade e a tendência de 
evolução da epidemia, bem como no momento epidemiológico e de enfrentamento que se 
encontro o município. O grupo de indicadores que avaliam a capacidade de atendimento 
deve maior relevância nos investimentos iniciais em que foram criadas estratégias de 
ampliação da rede de saúde ao que se refere principalmente aos leitos de UTI para 
atendimento COVID-19. 
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GRUPO DE 
INDICADOR
ES 

MEDIDA INDICADOR PES
O 

COMPOSIÇ
ÃO 

DESCRIÇÃO DOS DADOS 

PROPAGAÇ
ÃO 

VELOCIDAD
E DO 

AVANÇO DA 
COVID 

Tx de 
crescimento de 

novos casos 
COVID-19 

0,5 numerador Nº de casos novos confirmados 
nos últimos 7 dias 

denominador Nº de casos novos confirmados 
nos 7 dias anteriores 

Tx de 
Crescimento de 
Pacientes com 

COVID-19 
Internados em 
Leitos Clínicos 

0,5 numerador Nº de Pacientes Internados com 
COVID-19 em leitos clínicos no 
último dia  

denominador Nº de Pacientes Internados com 
COVID-19 em leitos clínicos há 
sete dias atrás 

Tx de 
Crescimento de 
Pacientes com 

COVID-19 
Internados em 

UTI 

1 numerador Nº de Pacientes Internados com 
COVID-19 em UTI no último dia  

denominador Nº de Pacientes Internados com 
COVID-19 em UTI há sete dias 
atrás 

ESTÁGIO DE 
EVOLUÇÃO 

Tx. de casos 
ativos sobre 

total de 
recuperados 

1 numerador Total de casos ativos no último dia 

denominador Total de casos recuperados nos 
últimos 50 dias 

INCIDÊNCIA 
DE NOVOS 

CASOS 

Incidência de 
novos casos 
para cada 

100mil 
habitantes 

1,25 numerador Nº de casos confirmados nos 
últimos 7 dias 

denominador 500 mil / 100 mil 

MORTALIDA
DE POR 
COVID 

Taxa de 
Mortalidade por 
COVID-19 para 

cada 100mil 
habitantes 

1,25 numerador Nº de óbitos por COVID-19 nos 
últimos 7 dias 

denominador 500 mil / 100 mil 

CAPACIDAD
E DE 

ATENDIMEN
TO 

MUDANÇA 
NA 

CAPACIDAD
E DE 

ATENDIMEN
TO 

No. de Leitos 
clínicos SUS 

para pacientes 
com COVID-19 

para cada 
100mil 

habitantes 

0,75 numerador Nº Leitos clínicos SUS para 
pacientes adultos com COVID-19 

denominador 500 mil / 100 mil 

MUDANÇA 
NA 

CAPACIDAD
E DE 

ATENDIMEN
TO 

No. De Leitos 
de UTI SUS 

para pacientes 
com COVID-19 

para cada 
100mil 

habitantes 

1,25 numerador Nº Leitos de UTI SUS para 
pacientes adultos com COVID-19 

denominador 500 mil / 100 mil 

CAPACIDAD
E DE 

ATENDIMEN
TO 

Tx. Ocupação 
Leitos Clínicos 

SUS 

0,75 numerador Nº Pacientes-dia (adultos) 
internados em leitos clínicos SUS 
com COVID-19, nos últimos 7 dias. 

denominador Nº Leitos clínicos dia (adultos) SUS 
para COVID-19, nos últimos 7 dias. 
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Tx. Ocupação 
Leitos Clínicos 

Privados 

0,5 numerador Nº Pacientes-dia (adultos) 
internados em leitos clínicos 
Privados com COVID-19, nos 
últimos 7 dias. 

denominador Nº Leitos clínicos dia (adultos) 
Privados para COVID-19, nos 
últimos 7 dias. 

Tx. Ocupação 
Leitos de UTI 

SUS 

0,75 numerador Nº Pacientes-dia (adultos) 
internados em leitos de UTI SUS 
com COVID-19, nos últimos 7 dias. 

denominador Nº Leitos de UTI dia (adultos) para 
COVID-19, nos últimos 7 dias. 

Tx. Ocupação 
Leitos de UTI 

Privados 

0,5 numerador Nº Pacientes-dia (adultos) 
internados em leitos de UTI 
Privados com COVID-19, nos 
últimos 7 dias. 

denominador Nº Leitos de UTI Privados  dia 
(adultos) para COVID-19, nos 
últimos 7 dias. 

 
GRUPO DE 
INDICADORE
S 

MEDIDA INDICADOR JUSTIFICATIVA 

PROPAGAÇÃ
O 

VELOCIDAD
E DO 

AVANÇO DA 
COVID 

Tx de 
crescimento 

de novos 
casos 

COVID-19 

Indica o se está havendo aumento ou queda no 
surgimento de novos casos em comparação a semana 
anterior. 

 

Tx de 
Crescimento 
de Pacientes 
com COVID-

19 
Internados 
em Leitos 
Clínicos 

Indica o se está havendo aumento ou queda no número 
de pacientes internados em comparação com o mesmo 
dia da semana anterior. 

 

 

Tx de 
Crescimento 
de Pacientes 
com COVID-

19 
Internados 

em UTI 

Indica o se está havendo aumento ou queda no número 
de pacientes críticos em comparação com o mesmo dia 
da semana anterior. 
Em razão da gravidade, foi dado um peso maior para 
esse indicador em relaçao aos dois outro relativos a 
velocidade de avanço da Covid-19 

 

 

ESTÁGIO DE 
EVOLUÇÃO 

Tx. de casos 
ativos sobre 

total de 
recuperados 

Informa trajetória de evolução da epidemia com base na 
proporção entre casos ativos e casos recuperados. 

 

 

INCIDÊNCIA 
DE NOVOS 

CASOS 

Incidência de 
novos casos 
para cada 

100mil 
habitantes 

Indica situações de aceleração ou retração do ritmo de 
propagação da epidemia. 
Consideramos um peso levemente superior ao indicador 
de estágio da evolução por ser mais sucetível a variações 
de mudança de direção da trajetória de transmissão da 
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doença. 

MORTALIDA
DE POR 
COVID 

Taxa de 
Mortalidade 
por COVID-

19 para cada 
100mil 

habitantes 

Reporta tanto a capacidade de atendimento adequado ao 
paciente com Covid-19 quanto às situações de 
aceleração e retração do ritmo da epidemia com um 
retardo de tempo em relaçao ao indicador de incidência 
de novos casos. 
Também foi contemplado com um peso levemente 
superior ao indicador de estágio de evolução por 
representar melhor mudanças na trajetória da doença. 

 

 

CAPACIDAD
E DE 

ATENDIMEN
TO 

MUDANÇA 
NA 

CAPACIDAD
E DE 

ATENDIMEN
TO 

No. de Leitos 
clínicos SUS 

para 
pacientes 

com COVID-
19 para cada 

100mil 
habitantes 

Informa a capacidade de atendimento do sistema público 
de saúde municipal. 

 

 

MUDANÇA 
NA 

CAPACIDAD
E DE 

ATENDIMEN
TO 

No. De Leitos 
de UTI SUS 

para 
pacientes 

com COVID-
19 para cada 

100mil 
habitantes 

Informa a capacidade de atendimento ao paciente crítico 
no sistema público de saúde município. 
Recebeu um peso superior ao indicador de leitos clínicos  
em razão da importância desses leitos ao tratamento dos 
casos mais graves da doença. 

 

 

CAPACIDAD
E DE 

ATENDIMEN
TO 

Tx. 
Ocupação 

Leitos 
Clínicos SUS 

Informa a existência de leitos disponíveis para internação 
de pacientes no sistema publico de saúde do município. 
Consideramos o peso desse indicador levemente 
superior ao seu correspondente para o setor privado. 

 

 

Tx. 
Ocupação 

Leitos 
Clínicos 
Privados 

Em razão da maior parte de internações no munícipio de 
Niterói ocorrer na rede privada de saúde, consideramos 
importante avaliar a existência de leitos disponíveis para 
internação de pacientes na rede privada de saúde local. 

 

 

Tx. 
Ocupação 

Leitos de UTI 
SUS 

Informa a existência de leitos disponíveis para internação 
de pacientes no sistema publico de saúde do município. 
Consideramos o peso desse indicador levemente 
superior ao seu correspondente para o setor privado. 

 

 

Tx. 
Ocupação 

Leitos de UTI 
Privados 

Informa a existência de leitos disponíveis para internação 
de pacientes críticos na rede privada de saúde local 

 

 

 
A partir da mensuração destes indicadores os resultados serão classificados, conforme o 
escore, em cinco sinais, correspondentes às cores Amarelo Nível 1 - Situação de “Alerta”, 
Amarelo Nível 2 - Situação de “Alerta Máximo”, Laranja - Situação “Atenção Máxima”, 
Vermelho - “Situação Grave” e Roxo - Situação “Altíssimo Risco”. 
Assim para cada indicador teremos um sinal respectivo, o qual receberá a seguinte 
pontuação: Sinal Amarelo Nível 1 = 0; Sinal Amarelo Nível 2 = 1; Sinal Laranja = 1,5; Sinal 
Vermelho = 2; e Sinal Roxo = 3. Sendo que o indicador síntese será formado pelo 
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somatório das pontuações percebidas por cada indicador ponderadas pelo seu respectivo 
peso. 
Por fim, para fins de classificação dos parâmetros utilizados para estabelecer o sinal dos 
diferentes indicadores foram considerados que o intervalo do sinal roxo se iniciaria numa 
situação equivalente a 80-90% das estimativas durante o pico do cenário intermediário 
estimado. 
 


