
 

 
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO DEPUTADO FLAVIO SERAFINI 
 
 

Ofício GDFS n.º 159/2020 
 
 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020. 
Exmo. Sr. Secretário Rodrigo Oliveira, 
 
 

 
Considerando que a Prefeitura de Niterói criou um Portal na internet com informações             

epidemiológicas sobre a proliferação e as condições de atendimento ao vírus SARS-cov-2 e divulga              
cards com boletins diários; 

 
Considerando que há uma diferença entre o padrão de informações divulgadas pela Prefeitura             

de Niterói e o que vem sendo divulgado no Brasil, tanto pelo Consórcio dos meios de comunicação,                 
como pelo Ministério da Saúde; 

 
Considerando que a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 690,               

reiterou-se a necessidade de o Ministério da Saúde manter divulgação conforme padronização do início              
do Monitoramento da Pandemia, onde constavam, segundo a decisão: 

 
I. número de casos confirmados nas últimas 24h; 
II. números de óbitos em decorrência da covid-19 nas últimas 24h; 
III. número de recuperados nas últimas 24h; 
IV. número total de casos confirmados; 
V. número total de óbitos em decorrência da covid-19; 
VI. número total de recuperados; 
VII. número de casos por dia de ocorrência; 
VIII. número de óbitos por dia de ocorrência; 
IX. número total de recuperados por dia de ocorrência; 
X. número de hospitalizados com confirmação de covid-19 e com SARS em enfermaria e UTI por                

unidade de saúde, município e estado; 
XI. número de sepultamentos diários por município e estado, bem como comparativo com as              

datas dos últimos três anos; 
XII. número de óbitos em investigação de confirmação de covid-19; 
XIII. número de casos suspeitos 
 
Considerando, a falta de resposta ao Ofício GDFS n°124 de 2020 encaminhado em 16 de junho,                

em que solicitávamos informações acerca das séries históricas e da divulgação dos dados em Niterói; 
 
Considerando as últimas informações anunciadas oficialmente e repercutidas nos veículos de           

imprensa, constando que a Prefeitura Municipal de Niterói ampliou o detalhamento dos dados divulgados              

Alerj- Rua Primeiro de Março, S/N- CEP:20010-090 – Praça XV – Rio de Janeiro – Sala T-02- Tel.: +55 21 2588-1356 
 



 

 
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO DEPUTADO FLAVIO SERAFINI 
 
 

da COVID 19 na cidade, expondo as séries históricas por semanas epidemiológicas, com números de               
casos com base no dia de aparecimento dos sintomas e óbitos por dia de ocorrência; 

 
Dirijo me a V.Ex. por meio deste, com espeque na lei de acesso à informação pelo público (Lei                  

Federal n° 12.527/11; e o Decreto Estadual n° 43.597/12) para solicitar os seguintes esclarecimentos: 
 
1- Por quê os dados de tais séries, divulgados com essas especificações, não encontram              

correspondência em nenhuma informação anteriormente divulgada pela prefeitura? 
 
2- Nas séries históricas divulgadas no sítio da Prefeitura Municipal de Niterói a partir do dia 08 de                  

julho de 2020, consta a referência de semanas epidemiológicas segundo a data de aparecimento dos               
sintomas. Nessa estatística constam os casos sintomáticos que ainda não foram confirmados ou             
somente os que já foram confirmados por exames laboratoriais? Qual o número de casos suspeitos e                
ainda não confirmados? 

 
3- Na série histórica sobre óbitos por COVID-19 disponibilizada pela Prefeitura no dia 08 de julho                

de 2020, há informações discrepantes com o que vinha sendo divulgado através dos cards da Prefeitura                
e dos dados disponibilizados no sítio do Ministério da Saúde. Qual o critério de definição da data para a                   
contabilização dos óbitos? Caso seja pela data de notificação, o gráfico contém os óbitos suspeitos mas                
ainda não confirmados? Qual o número de óbitos suspeitos ainda não confirmados? 

 
4 - Compreendemos que a tabela dos Indicadores de Monitoramento de Alerta Covid-19 é o               

documento mais importante na sistematização dos dados da Covid em Niterói, pois é ele que classifica a                 
gravidade da doença na cidade e determina o processo de flexibilização das regras de isolamento. Esse                
material trabalha com alguns dados que não são demonstrados pela Prefeitura de forma acessível. E               
esses dados dessa tabela de indicadores também não se coadunam com os números identificados no               
gráfico de sintomas criado pela Prefeitura essa semana. Na tabela de indicadores mais recente,              
publicada em 3 de julho, encontramos os seguintes dados por exemplo: número de casos novos               
confirmados nos últimos 7 dias (320); número de casos novos confirmados nos 7 dias anteriores (523);                
total de casos ativos no último dia (575); número de casos confirmados nos últimos 7 dias (320); número                  
de óbitos por COVID-19 nos últimos 7 dias (19). Esses números são representativos de que período de                 
dias? Onde esses dados se encaixam no gráfico organizado por sintomas apresentado pela Prefeitura? 

 
5 - Apresentamos ainda, uma dúvida em relação aos números relativos a recuperados             

divulgados nos cards diários da Prefeitura. Em nosso processo de prestação de serviço à população de                
Niterói, preconizando a colaboração com a transparência, sistematização e ampla divulgação dados da             
doença na cidade, começamos a organizar o número diário de casos ativos. Nesse sentido, nos chamou                
a atenção nas últimas semanas tanto do número de casos novos como de recuperados. Nesta quinta, 9                 
de julho, temos um número de 5.802 pessoas recuperadas. Subtraindo do número total de casos               
confirmados (6.495 casos), a soma de recuperados e de óbitos (231 mortes), chegamos a um total de                 
462 casos ativos de COVID na cidade. Mas somando, a partir dos cards divulgados pela Prefeitura, o                 
número de casos novos confirmados na última semana temos um total de 963 casos (186 casos novos                 
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em 03/07/2020; 121 casos novos em 04/07/2020; 93 casos novos em 05/07/2020; 125 casos novos em                
06/07/2020; 138 casos novos em 07/07/2020; 110 casos novos em 08/07/2020; 190 casos novos em               
09/07/2020). O número de novos casos confirmados na última semana é mais que o dobro do número de                  
casos ativos. Como se entender esse número? As pessoas se recuperam de COVID em menos de uma                 
semana? Os testes estão demorando muito para serem feitos? Para declarar um paciente recuperado é               
feito novo teste? Esse teste é mais rápido? 

 
6 - Qual o tempo médio de demora para se ter o resultado dos exames? Há pacientes ou                  

sintomáticos aguardando resultado de exames? Quantos? Quantos testes foram realizados por semana? 
 
7 - Sobre o registro de óbitos, temos identificados algumas variações nos números apresentados              

pela Prefeitura e os identificados na Secretaria Estadual de Saúde. Também verificamos uma diferença              
grande no Portal da Transparência do Registro Civil, que notificou (de 16 de março até 23 de junho) 584                   
óbitos de Covid em Niterói, número bem superior aos 184 apresentados pela Prefeitura no mesmo               
período. Como isso se explica? Também solicitamos o detalhamento sobre os óbitos, com o local de                
residência de cada cidadão falecido por Covid na cidade, para termos uma dimensão de que bairros e                 
regiões a doença apresenta maior letalidade. 

 
Aproveito o ensejo para reforçar os votos de elevada estima. 
 
Agradeço antecipadamente 
 

 
  

Atenciosamente, 

 
Flavio Serafini 

DEPUTADO ESTADUAL 
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