16/02/2022 09:41

3bd3cd1d013e5332f6e19761f89ec31db105cde77effd418da25e9126ea8387416450152815015858116266771417309.html

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

COMUNICAÇÃO Nº 20/2022 - GABREI (12.28.01.04)
Nº do Protocolo: 23083.007622/2022-13
Seropédica-RJ, 08 de fevereiro de 2022.

Nota do Comitê de Acompanhamento do Coronavírus (COVID-19), contendo sugestão de
manutenção da bandeira amarela.
Seropédica, 04 de fevereiro de 2022.
No início do mês de fevereiro observamos uma tendência de redução do número de novos
casos de COVID-19 pela cepa Ômicron, única variante entre os novos casos sequenciados e
responsável pela quase totalidade dos casos de Síndrome Gripal no estado. O município do Rio
de Janeiro chegou a registrar quase 80.000 casos confirmados da doença na segunda semana
epidemiológica deste ano, número que reduziu para 27.000 na semana seguinte.
A Secretaria Estadual de Saúde (SES) destaca em nota técnica, com dados extraídos no
dia 26/01/2022, o aumento das taxas de positividade para o SARS-COV-2 em testes de RT-PCR e
elevação do número de casos e de óbitos pela doença. O sistema de pontuação indica que o
estado do Rio de Janeiro continua na faixa de cor laranja (equivalente ao nível de risco
moderado), refletindo a manutenção do nível de risco, ainda que tenha sido observado uma
piora nos indicadores epidemiológicos para a doença.
Entre as semanas epidemiológicas 01 e 03 (período compreendido entre 02/01/2022 e
22/01/2022) houve aumento de 106% do número de internações por Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), um salto de 309 para 637 internações; e aumento de 349% do número óbitos por
SRAG-COVID, um salto de 35 para 157 mortes. O índice de positividade dos testes para COVID19 no referido período foi 64%, variando entre 50% e 78% de acordo com cada região do estado.
Nesta última semana houve um aumento relativo da ocupação de leitos de UTI em todas as
regiões do estado, que está com 63,9% dos leitos de UTI ocupados. Destacam-se as regiões
Metropolitana I, Serrana e Noroeste do estado, com 70%, 75% e 94% de ocupação dos leitos de
UTI. A cidade do Rio de Janeiro está com 74% dos leitos ocupados, Três Rios com 90% e
Campos dos Goytacazes com 75% de ocupação dos leitos de UTI, conforme dados da SES em
26/01/2022. Há fila por leitos de UTI e leitos de enfermaria no estado do Rio, embora as filas e
solicitações por leitos de enfermaria e de UTI tenham caído nas últimas semanas.
A taxa de contágio no Estado do Rio de Janeiro é de 2,54 (base de 22/01/2022), indicando
que que o lockdown é necessário, conforme dados da UFRJ (https://dadoscovid19.cos.ufrj.br/pt).
Houve, portanto, piora desta taxa em relação ao levantamento realizado no dia 21/01/2022.
Destacamos que este indicador está relacionado a semana epidemiológica número 2 (09/01/2022
a 15/01/2022) e que até a presente data não houve atualização deste indicador.
Diante do exposto, o Comitê de Acompanhamento do Novo Coronavírus da UFRRJ, em
reunião realizada em 04/02/22, 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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(Assinado digitalmente em 09/02/2022 10:14)
ANA BEATRIZ GONCALVES ROSA SILVA PAZ

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 11:25)
ANGELA FERREIRA PACE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
PROGEP (12.28.01.09)
Matrícula: 1838882

DIRETOR DO DEP. DE REC HUMANOS - TITULAR
DASDP (11.39.00.29)
Matrícula: 387082

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 11:35)
CESAR AUGUSTO DA ROS

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 13:22)
DIEGO COSTA FERREIRA

VICE-REITOR - TITULAR
VICEREI (12.28.01.06)
Matrícula: 2571720

MEDICO-AREA
DIVSAUDE (12.28.01.00.30)
Matrícula: 2791069

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 16:09)
ELIZABETH FONSECA PROCESSI
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GLAUCIUS LEANDRO DE SOUZA ALVES
LOPES

DIRETOR DE UNIDADE - TITULAR
DIRCCG (12.28.01.08)
Matrícula: 2407826

DIRETOR - TITULAR
DCNI (12.28.01.50)
Matrícula: 1615937

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 15:03)
JONAS ALVES DA SILVA JUNIOR

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 19:34)
NIDIA MAJEROWICZ

PRO-REITOR(A) ADJUNTO(A) - SUBSTITUTO
PROAES (12.28.01.19)
Matrícula: 1742750

PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROGRAD (12.28.01.20)
Matrícula: 386768

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 11:04)
TIAGO MARQUES DOS SANTOS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DESP (12.28.01.00.00.00.00.52)
Matrícula: 3688704

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufrrj.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: 20, ano: 2022, tipo: COMUNICAÇÃO, data de emissão: 08/02/2022 e o código
de verificação: 913fc5693f
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