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Seropédica-RJ, 20 de junho de 2022.

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

Seropédica, 15 de junho de 2022. 

Conforme dados do Ministério da Saúde, até a semana epidemiológica (SE) 22, no dia 04 de
junho, forma confirmados 31.153.069 casos no Brasil. Em relação ao número de óbitos, foram
confirmados 666.997 casos. O Brasil, até o momento, é o terceiro país como o maior número de casos, o
segundo com o maior número de óbitos e está no nono lugar, quando consideramos a taxa de mortes por
milhão de habitantes.

A SE 22 de 2022 encerrou com um total de 207.685 novos casos registrados no Brasil, o que
representa um aumento de 25% (diferença de 40.908 casos), quando comparado ao número de casos
registrados na SE 21 (166.777). Em relação aos óbitos, a SE 22 encerrou com um total de 606 novos
registros de óbitos, representando uma redução de 30% (diferença de 257 óbitos) se comparado ao
número de óbitos novos na SE 21 (863 óbitos).

O número de casos novos de Covid-19 foi de 88.225 no Sudeste, 70.819 no Sul, 34.537 no
Centro-Oeste, 10.919 no Nordeste e 3.185 no Norte. O número de novos óbitos foi de 280 no Sudeste,
182 no Sul, 93 no Nordeste, 29 no Centro-Oeste e 22 no Norte.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, durante a SE 22, houve registro de 23.974 casos novos da
doença no Rio de Janeiro, totalizando 2.208.212 casos desde o início da pandemia; e 33 novas mortes,
totalizando 73.830 mortes no estado. Considerando os dados acumulados de óbitos desde 26 de fevereiro
de 2020 até 4 de junho de 2022, a maior taxa de mortalidade do país foi registrada no nosso estado, o que
representou 425,1 óbitos/100 mil habitantes. 

Entre as SE 21 e 22, observou-se o incremento do número de novos casos no Rio de Janeiro
(+53%) (diferença entre a SE 21 e a SE 22 de +8.335 casos) e redução no número de novos registros de
óbitos por covid-19 (-54%) (diferença entre a SE 21 e a SE 22 de -38 óbitos).

Conforme dados da Fiocruz, nas últimas semanas, houve aumento da positividade dos testes para
COVID-19 e, portanto, do aumento do número de casos confirmados da doença. Considerando os últimos
14 dias, há tendência de estabilidade do número de novos casos e de aumento do número de óbitos pelo
SARS-COV2.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), em documento publicado
no dia 10 de junho de 2022, os atendimentos para síndrome gripal em UPAs aumentaram 14%. A taxa de
positividade de antígeno continua em tendência de crescimento. Na semana que corresponde o período de
4 a 10 de junho, foram registrados em média 10 mil testes de antígeno por dia, sendo 28% destes
positivos. Em relação ao RT-PCR, foram analisados em média mil exames dia, com positividade de 23%.
Partindo de um patamar muito baixo, de 2 a 3 solicitações de leitos por dia, esse indicador apresentou
aumento, mas em números absolutos ainda baixos. A Secretaria acionou o plano de contingência, abrindo
30 leitos de enfermaria e 10 de UTI.



Diante do exposto, considerando os altas taxas de vacinação alcançadas em todo estado, a análise
situacional dos municípios onde há campus da UFRRJ, 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 15/06/22, recomenda a . A bandeiramanutenção da bandeira verde
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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