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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DA REITORIA

COMUNICAÇÃO Nº 12/2022 - GABREI (12.28.01.04)
Nº do Protocolo: 23083.004384/2022-86
Seropédica-RJ, 26 de janeiro de 2022.

Nota do Comitê de Acompanhamento do Coronavírus (COVID-19), contendo sugestão de
manutenção da Bandeira Amarela.
Seropédica, 21 de janeiro de 2022.
Até o final do ano de 2021 estávamos observando uma queda sustentada dos indicadores
assistenciais e epidemiológicos. No final do mês de novembro, conforme a Secretaria Estadual de
Saúde (SES), houve aumento de atendimentos por Síndrome Gripal por Influenza A e redução do
ritmo de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Análises realizadas pelo
Lacen entre 2 e 8 de dezembro mostraram que 60% das amostras resultaram em Influenza A.
A partir de 28/12/2021 foi identificado aumento repentino da taxa de positividade para COVID-19,
sem grande impacto sobre o sistema de saúde. Do início do ano até a presente data estamos
observando a explosão do número de novos casos e relevante impacto nos indicadores
epidemiológicos e assistenciais.
A SES registrou na quarta-feira, dia 19/01/2022 mais de sessenta e nove mil casos da doença,
sendo a maioria dos casos com início dos sintomas nas semanas epidemiológicas 2 e 3
(09/01/2022 a 22/01/2022). A SES destaca em nota no seu site que houve instabilidade do
sistema e-SUS VE entre 14 e 17 de janeiro.
Entre as semanas epidemiológicas 51 e 01 (período compreendido entre 09/12/2021 e
08/01/2022) houve uma aumento de 154% do número de internações por Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) e uma redução de 28% do número óbitos por SARG-COVID. O índice de
positividade dos testes para COVID-19 no referido período estava em nível moderado nas regiões
Centro-Sul, Norte, Noroeste e Serrana; e alto nas regiões Metropolitanas I e II, Baixada Litorânea,
Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande. Portanto, observa-se uma grande mudança deste indicador.
Houve aumento relativo da ocupação de leitos de UTI em todas as regiões do. Destacam-se as
regiões Metropolitana I e Norte, com 65% e 56% de ocupação dos leitos de UTI, respectivamente.
A cidade do Rio de Janeiro está com 68% dos leitos de UTIs ocupados, Teresópolis com 100%,
Duque de Caxias 83% e Três Rios com 70 % dos leitos de UTI ocupados Estado até 20/01/2022.
Há fila por leitos de UTI e leitos de enfermaria no Estado e houve aumento relativo das
solicitações por leitos de enfermaria e UTI nas últimas duas semanas.
A taxa de contágio no Estado do Rio de Janeiro é de 1,69 (base de 12/01/2022), indicando que o
risco é muito alto, conforme dados da UFRJ (https://dadoscovid19.cos.ufrj.br/pt). Houve melhora
desta taxa em relação ao levantamento realizado no dia 12/01/2022. Destacamos que este
indicador está relacionado a semana epidemiológica 01 (02/01 a 08/01).
Diante do exposto, o Comitê de Acompanhamento do Novo Coronavírus da UFRRJ, em reunião
realizada em 21/01/22, recomenda a manutenção da bandeira amarela. A bandeira amarela indica
situação de 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.
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EDSON JESUS DE SOUZA
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PRO-REITOR(A) ADJUNTO(A) - SUBSTITUTO
PROGRAD (12.28.01.20)
Matrícula: 1494751

DIRETOR DE UNIDADE - TITULAR
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CASST (12.28.01.00.31)
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PRO-REITOR(A) ADJUNTO(A) - SUBSTITUTO
PROAES (12.28.01.19)
Matrícula: 1742750
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PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROAES (12.28.01.19)
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DIRETOR - TITULAR
DIRCAMTR (11.39.71)
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MARCELO DA CUNHA SALES
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROGEP (12.28.01.09)
Matrícula: 2755199
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