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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
VICE-REITORIA

COMUNICAÇÃO Nº 99 / 2022 - VICEREI (12.28.01.06)
Nº do Protocolo: 23083.030620/2022-10

Seropédica-RJ, 18 de maio de 2022.

Nota do Comitê de Acompanhamento do Coronavírus (COVID-19), contendo
sugestão de manutenção da bandeira verde.
Seropédica, 11 de maio de 2022.
Conforme os dados epidemiológicos, podemos afirmar que o mês de abril foi
marcado pela estabilidade de óbitos causados por COVID-19. Houve uma queda
acentuada do número de óbitos nas primeiras três semanas do mês, seguida de
aumento relativamente importante do número de óbitos na última semana.
Observamos uma queda sustentada e de menor intensidade do número de novos
casos durante este mês. Dados da Fiocruz indicam que nos últimos 14 dias há uma
tendência de queda do número de novos casos e de aumento do número de óbitos
causados pela variante Ômicron no estado do Rio de Janeiro.
A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, em sua última nota técnica,
destacou a manutenção dos baixos níveis de positividade para o SARS-COV-2 em
testes de RT-PCR. O sistema de pontuação indica que o estado do Rio de Janeiro
continua em bandeira verde (equivalente ao nível de risco muito baixo) pelo
segundo mês consecutivo.
Entre as semanas epidemiológicas 14 e 16 (período compreendido entre 03/04/2022
e 23/04/2022) houve redução de 81% do número de internações por Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), redução de 32 para 6 internações; e redução de
42% do número óbitos por SRAG, redução de 12 para 7 mortes. O índice de
positividade dos testes para COVID-19 em 28 de abril foi de 3%, variando entre 0% e
32% de acordo com cada região. Destacam-se as regiões da Baía da Ilha Grande e
Norte, com 0% de positividade nos testes; e Metropolitana I, com apenas 1% de
positividade para COVID-19. As regiões Serrana e Médio Paraíba apresentam taxas
relativamente elevadas (27% e 32%, respectivamente).
No dia 4 de maio, o Estado do Rio de Janeiro registrou 19,8% dos leitos de UTI
ocupados, logo, houve redução quando comparamos com o mês anterior. Destacamse as regiões Metropolitana I e Serrana do estado, com 47% e 06% de ocupação dos
leitos de UTI, respectivamente. A cidade do Rio de Janeiro está com 51% dos leitos
ocupados, Nova Iguaçu com 0% e Campos dos Goytacazes com 21,43% de
ocupação dos leitos de UTI, conforme os dados mais atualizados pelas respectivas
Secretarias Municipais de Saúde. Não há ocupação de leitos de enfermaria ou UTI
em Três Rios. Praticamente não há filas por leitos de UTI e de enfermaria no estado
e as solicitações por leitos de enfermaria e de UTI continuam estáveis.
Diante do exposto, considerando ainda as altas taxas de vacinação alcançadas em
todo estado, além da ausência da circulação ou perspectiva de circulação de nova
variante de preocupação, o Comitê de Acompanhamento do Novo Coronavírus da
UFRRJ, em reunião realizada em 11/05/22, recomenda a manutenção da bandeira
verde. A bandeira verde indica situação de ATENÇÃO MODERADA. Devemos,
portanto, observar as últimas diretrizes do plano de retomada de atividades
administrativas e acadêmicas presenciais da UFRRJ.
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DIRETOR DO DEP. DE REC HUMANOS - TITULAR
DASDP (11.39.00.29)
Matrícula: 387082

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

ANGELA FERREIRA PACE

CESAR AUGUSTO DA ROS

(Assinado digitalmente em 18/05/2022 13:54 )

(Assinado digitalmente em 19/05/2022 18:54 )

MEDICO-AREA
DIVSAUDE (12.28.01.00.30)
Matrícula: 2791069

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

DIEGO COSTA FERREIRA
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FELIPPE FIGUEIREDO DE BARROS
COORDENADOR - TITULAR
CASST (12.28.01.00.31)
Matrícula: 2286026

ELIZABETH FONSECA PROCESSI
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GLAUCIUS LEANDRO DE SOUZA ALVES LOPES
DIRETOR - TITULAR
DCNI (12.28.01.50)
Matrícula: 1615937

(Assinado digitalmente em 18/05/2022 13:54 )

JULIANA ARRUDA

PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROAES (12.28.01.19)
Matrícula: 2615465
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