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NOTA DO COMITÊ DE BIOSSEGURANÇA SOBRE A RETOMADA DAS
ATIVIDADES ACADÊMICAS DE FORMA PRESENCIAL NA UFERSA APÓS

28/02/2022:

Diante da queda da taxa de transmissibilidade, ocupação de leitos e número absoluto
de casos nas últimas duas semanas, o Comitê Permanente de Biossegurança da UFERSA, a
partir da adoção do indicador composto como critério de análise, recomenda:

1.A retomada de atividades presenciais, como previsto na Resolução
CONSEPE nº 62 de 2021, a partir de 03/03/2022, seguindo-se o Plano de
Biossegurança vigente na UFERSA, as notas técnicas anteriores e
recomendações já divulgadas por esse Comitê, bem como as Instruções
Normativas das pró-reitorias e resoluções do Conselhos Superiores.

A) CRITÉRIOS PARA DECISÃO ADOTADOS PELO COMITÊ:

Seguindo os critérios técnicos expostos anteriormente, de embasar suas decisões nos
indicadores epidemiológicos e indicador composto do estado, o Comitê, em reunião no dia
16/02/2022, avaliou que o indicador composto do estado do RN até dia 14/02/2022
permanecia em 4. Entretanto, a taxa de transmissibilidade, fila para leitos, taxa de ocupação
de leitos e número absoluto de casos, já entrava em franca queda. Isso era o esperado, apesar
do indicador permanecer em nível 4, pois o mesmo reflete em torno de 10 a 14 dias
anteriores, ou seja, refletiu o pico de casos em torno de 01 a 10 de fevereiro. Agora o
indicador deve permanecer em um platô por mais uma ou duas semanas e depois cair, pois os
números absolutos já demonstram queda dos indicadores. O mesmo ainda não foi divulgado
após o dia 14/02/2022. O número de óbitos e internamentos deve demorar mais 15 a 30 dias
para realmente diminuir, pois apesar da queda importante no número de casos, a doença tem
um período de agravamento entre 10 e 14 dias do início dos sintomas, então estes números
também são reflexos do pico de casos no início deste mês.

B) RECOMENDAÇÃO PARA O MOMENTO ATUAL:

No momento atual, como somente houve a última divulgação do indicador composto
até 14 de fevereiro, mas que refletiu pico de casos até meados de 10 de fevereiro, levando-se
em conta a melhoria substancial os demais indicadores de monitoramento e o avanço da
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vacinação, o Comitê entende que já é possível a retomada das atividades presenciais a partir
de 03/03/2022 sendo que será considerada, de forma antecipada, bandeira amarela, ou
seja, bandeira 3 para indicativo das atividades. Reforçando que tal fato é entendido pela
melhoria dos indicadores gerais e que o indicador composto deve cair nos próximos 15 dias.
Ressaltamos ainda o entendimento de que a comunidade acadêmica, em especial discentes,
precisa se organizar para o retorno presencial.A data escolhida também foi de 03/03 porque
os indicadores vêm sendo liberados sempre às quartas feiras, poderemos então até lá
acompanhar os parâmetros desta e da próxima semana.

Mas é importante termos em vista que, apesar da perspectiva de melhora nos índices
para o mês de março, devemos estar atentos no período pós-carnaval e quanto ao surgimento
de novas variantes, devendo o monitoramento ser contínuo. Reforçamos também a
importância de todas as recomendações de biossegurança e o cumprimento das mesmas.

Ficam mantidas as demais notas técnicas e recomendações já expedidas por este
Comitê. Reforçamos novamente que as principais medidas de prevenção são o uso de
máscaras adequadas (Pff2, N95 ou cirúrgica de tripla camada), bem ajustadas ao rosto,
cobrindo nariz e boca; distanciamento social; lavagem, higienização das mãos; vacinação
como forma de mitigar o contágio e prevenir o agravamento da doença e a superlotação da
rede de saúde. A comunicação de sintomas e o afastamento imediato também se tornam itens
importantes no retorno presencial seguro.

REFERÊNCIAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Instrumento orientador para a operacionalização e
monitoramento da retomada das atividades econômicas e sociais.
http://www.saude.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=243475&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=
ACERVO+DE+MAT%C9RIAS

LAIS/UFRN. Indicadores relacionados a COVID-19 RN. https://covid.lais.ufrn.br/

Mossoró, 23 de fevereiro de 2022.

Profa. Andrea Taborda Ribas da Cunha
Coordenadora do Comitê de Biossegurança da UFERSA
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