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Nota do Comitê de Acompanhamento do Coronavírus (COVID-19), contendo sugestão de
manutenção da Bandeira Amarela.

Seropédica, 10 de dezembro de 2021.

Diante da pandemia da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, considerando os indicadores oficiais de
saúde disponíveis, podemos afirmar que estamos observando nos últimos três meses valores decrescentes
do número de óbitos e estabilidade do número de novos casos no Estado. O Estado do Rio de Janeiro está,
pela segunda semana consecutiva, em bandeira verde, conforme informação da Secretaria Estadual de
Saúde do Rio de Janeiro.
Entre as semanas epidemiológicas 44 e 46 (período compreendido entre 21/10/2021 e 21/11/2021) houve
uma redução de 28% do número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e uma
redução de 28% do número óbitos por SRAG. Houve, entretanto, aumento relativo do número de casos na
Baixada Litorânea e de óbitos na região do Médio Paraíba neste período.
O índice de positividade dos testes para COVID-19 continua reduzindo e encontra-se em nível baixo
(entre 15% e 5%) nas regiões da Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea, Médio Paraíba e Norte; e muito
baixo (abaixo de 5%) na região Metropolitana I, Metropolitana II, Centro-Sul, Noroeste e Serrana.
Houve redução relativa da ocupação de leitos de UTI em todas as regiões do Estado com exceção da
Região Noroeste (até 10/12/2021). Até a presente data, nenhuma região do estado está com mais de 32%
dos leitos de UTI ocupados. A cidade do Rio de Janeiro está com 4% dos leitos de UTIs ocupados,
Teresópolis com 40% e Barra do Piraí, Belford Roxo e Duque de Caxias estão com 33% dos leitos de UTI
ocupados. Não há fila por leitos de UTI e a fila por leitos de enfermaria no Estado permanece muito
baixa. Houve redução relativa das solicitações por leitos de enfermaria e UTI nas últimas duas semanas.
A taxa de contágio no Estado do Rio de Janeiro é de 0.75 (base de 29/11/2021), indicando que o risco é 

    baixo , conforme dados da UFRJ ( https://dadoscovid19.cos.ufrj.br/pt ). Houve melhora desta taxa em
relação ao levantamento realizado no dia 26/11/2021. Destacamos que este indicador está relacionado a
semana epidemiológica 45 (07/11 a 13/11).
Conforme dados da Fiocruz, nos últimos 14 dias, há tendência de crescimento do número de casos em
alguns estados do Norte e Nordeste brasileiros, tendência de manutenção do número de casos e de
redução do número de óbitos no Estado do Rio de Janeiro.
O surgimento da nova variante Ômicron tem causado temores em todo o mundo devido à grande
quantidade de mutações na proteína Spike do coronavírus, gerando muitas incertezas e necessidade de
acompanhamento dos indicadores epidemiológicos.
Diante do exposto, o Comitê de Acompanhamento do Novo Coronavírus da UFRRJ, em reunião realizada

 em 10/12/2021, recomenda a manutenção da bandeira amarela, que indica ATENÇÃO MÁXIMA.
Devemos, portanto, observar as determinações constantes para a respectiva bandeira e previstas na 
Proposta de Diretrizes para o plano de retomada de atividades administrativas e acadêmicas", em anexo
à DELIBERAÇÃO Nº 121/2020 - SAOC, aprovada pelo CONSU, em 31/08/2020. Os indicadores
epidemiológicos seguem em anexo a esta nota.

https://dadoscovid19.cos.ufrj.br/pt
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