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 NOTA DE IMPRENSA 
DATA:  18/03/2022 

  

ASSUNTO: Direção-Geral da Saúde e Instituto Ricardo Jorge disponibilizam 

novo Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da 

COVID-19 
  

 

Lisboa, 18 de março de 2022 - A Direção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge passam a disponibilizar, a partir de hoje, dia 18 de março, um 

novo Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da COVID-19, de forma a 

garantir o acompanhamento da atual situação epidemiológica e preparar a transição para 

uma fase posterior de recuperação da pandemia. 

Este documento substitui o Relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas da COVID-

19, que foi divulgado ao longo das últimas 50 semanas, em função da alteração do quadro 

epidemiológico da COVID-19. Uma mudança que se justifica pela redução da gravidade e 

impacto da pandemia, assim como pela necessidade de adaptação dos anteriores 

indicadores a uma fase onde as revisões das medidas de controlo da pandemia não se 

preveem tão frequentes. 

No novo relatório, os indicadores passam a ser apresentados em períodos de sete dias, ao 

invés de 14 dias, para uma mais fácil interpretação semanal. Os indicadores a sete dias 

são mais sensíveis a variações nos últimos dias em análise, sendo também as unidades 

temporais utilizadas nas vigilâncias de outros problemas de saúde, como por exemplo na 

monitorização epidemiológica da gripe, e da mortalidade. 

No entanto, e para manter a comparação com os resultados reportados até agora, os 

mesmos indicadores calculados a 14 dias serão publicados em anexo ao documento, até 

ao final de abril de 2022. No relatório desta semana, a mortalidade específica por COVID-

19 será o único indicador a apresentar dados a 14 dias, uma vez que o faseamento do 

alívio das medidas de controlo da pandemia foi planeado com base neste indicador. 
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O Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da COVID-19 introduz ainda dois 

novos indicadores que pretendem monitorizar, por um lado, a gravidade da infeção por 

SARS-CoV-2, através da razão entre número de doentes internados com COVID-19 e 

número de casos de infeção notificados, permitindo comparar o número de casos mais 

graves com o total de casos infetados; e por outro, o impacto da infeção por SARS-CoV-2 

na mortalidade, através da medição da mortalidade por todas as causas, possibilitando a 

comparação do impacto da pandemia com o impacto observado em outros eventos com 

importância em saúde pública, como as epidemias de gripe ou os períodos de temperaturas 

extremas. 

Do novo relatório já não constam indicadores como a incidência no grupo etário de 65 ou 

mais anos de idade, uma vez que existe atualmente informação com maior detalhe por 

grupo etário, ou a proporção de casos com notificações em atraso, por não ter neste 

momento tanta relevância para a medição do impacto nos serviços de saúde, uma vez que 

as notificações dos casos são realizadas na quase totalidade de forma automática pelos 

prestadores (laboratórios e farmácias). 

O Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da COVID-19 continuará a ser 

atualizado ao longo do tempo, quer com a inclusão de novos indicadores, de modo a medir 

outras componentes da pandemia, quer com a adaptação dos indicadores já existentes, 

sempre que se justificar, em função da evolução da situação epidemiológica da COVID-19. 
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