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ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA  

NA UERJ NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 (21/11/2022) 

 
A nova recrudescência da COVID-19, parcialmente justificada pela disseminação da sublinhagem 

BQ.1 da Ômicron, tem acentuado a necessidade de atualização mais frequente das orientações técnicas 

sobre a doença. Utilizando os dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e do painel 

Monitora UERJ, foi observado um aumento expressivo e exponencial de casos (+ 400%) em relação às 

duas semanas anteriores, e ainda sem perspectivas de decréscimo da infectividade. Adiciona-se a isto a 

informação de maior número de pacientes hospitalizados no estado de São Paulo, local que tem 

precedido o atual curso da doença.  

Desta forma, o uso de máscaras retornará a ser obrigatório, a fim de reduzir o risco de contaminação 

na comunidade interna. 

 
 

1. Equipamentos de proteção individual: 
 

1.1. Sobre o uso de máscaras faciais: 
 

1.1.1. Volta a ser obrigatório o uso nas áreas edificadas da Universidade, assim como nos 
demais locais onde o distanciamento mínimo de 1m não possa ser praticado;  

 
 
 

2. Monitora UERJ 
 

2.1. A comunidade UERJ deverá realizar o preenchimento de informações relativas às testagens e 
vacinação contra a COVID-19 no Monitora, disponível no site https://monitora.uerj.br/. Em seguida, 
as unidades acadêmicas, assistenciais e administrativas deverão validar as informações recebidas. 
Após a validação, os dados serão disponibilizados no painel Monitora UERJ; 

 
2.2. Dúvidas sobre o Monitora UERJ devem ser direcionadas para o e-mail 
contato.monitora@uerj.br. 

https://painelmonitora.uerj.br/
https://painelmonitora.uerj.br/
https://monitora.uerj.br/
https://painelmonitora.uerj.br/
mailto:contato.monitora@uerj.br


 

3. Passaporte vacinal 
 

3.1. O acesso aos campi permanecerá ocorrendo mediante apresentação do passaporte vacinal 
digital ou impresso e documento de identificação com foto; 

 
3.2. Estudantes e trabalhadores que não puderem ser vacinados para COVID-19, de acordo com 
as recomendações contidas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID- 
19 (PNO) ou nas bulas das vacinas constantes no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), deverão inserir o Laudo Médico no painel Monitora UERJ especificando o 
enquadramento dentro das respectivas restrições para validação e disponibilização de passaporte 
vacinal. 

 
3.3. Nos eventos abertos, a comunidade externa também precisará apresentar o comprovante 
vacinal com três doses (ou uma vacina da Janssen mais uma outra dose) para prevenção da 
COVID-19. Na ausência deste, somente nestes casos, será permitida a apresentação de teste 
negativo (antígenos ou RT- PCR) realizado em uma unidade de saúde com até 48h de 
antecedência. 

 
 

4. Casos suspeitos  
 

4.1. Os estudantes e/ou trabalhadores sintomáticos deverão: 
 

4.1.1. Buscar atendimento e/ou testagem para COVID-19 em um posto próximo a sua residência 
ou na UERJ; 

 
4.1.2. Acrescentam-se os locais de testagem disponíveis para a comunidade uerjiana: 

 
a) No campus Maracanã: localizado nos pilotis do Bloco A, de segunda a sexta úteis, das 

8h às 14h; 
 

b) Na Policlínica Piquet Carneiro: voltado para a comunidade interna, de segunda a 
sexta úteis, das 8h às 10h; 

 
4.1.2.1. No Anexo 1, demonstra-se o quantitativo de testagens realizadas desde 
setembro de 2022. 

 
4.1.3.  Caso confirmado o diagnóstico, encaminhar resultado do exame à sua chefia imediata, 
professores das disciplinas em que estiver inscrito, direção da unidade, coordenação do curso 
e/ou outra instância por ela designada, e inserir os dados no painel Monitora UERJ, na 
respectiva área de Cadastro de Testagem, conforme item 2.1; 

 
4.1.4.  Em caso de diagnóstico confirmado de COVID-19, permanecer afastado de suas 
atividades por 7 (sete) dias, a partir do início dos sintomas, com abono de faltas neste período; 

 
4.1.5.  Não serão abonadas faltas de estudantes e/ou trabalhadores que não tenham realizado 
exame para COVID-19; 

 
4.1.6.  Em caso de autoteste domiciliar positivo, será necessária a realização complementar de 
exame confirmatório em unidade de saúde ou nos postos de testagem da UERJ, conforme item 
4.1.2, com laudo para apresentação na unidade. 

 
 
 



 

 
5. Contactantes de casos confirmados 

 
5.1. Estudantes e trabalhadores que estiveram em contato próximo a um caso confirmado de COVID-

19 deverão realizar a testagem; 
 

 5.1.1 Define-se como contactante quem: 
 

a) Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, 
com um caso confirmado sem ambos utilizarem máscaras faciais ou as utilizarem de 
forma incorreta; 
 
b) Teve um contato físico direto (por exemplo: aperto de mãos, abraço ou beijo) com 
um caso confirmado;  
 

c) É profissional de saúde que prestou assistência ao caso de COVID-19 sem utilizar 
equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPI 
danificado; 

 
d) Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, 
alojamento, dentre outros) de um caso confirmado. 

 
5.2. Os servidores com casos suspeitos (sintomáticos), confirmados ou contactantes, deverão seguir 

as orientações do DES-SAUDE, disponíveis em Orientações para Identificação e Afastamento 
dos Servidores; 

 
5.3. Os trabalhadores terceirizados e demais integrantes da força de trabalho que não possuam 

vínculo estatutário deverão seguir o estabelecido nas normas do Ministério da Saúde e 
regulamentos municipais; 

 
5.4. Não é preconizado o afastamento compulsório de todos os eventuais contactantes, devendo, 

contudo, ser observadas as recomendações presentes no item 5.1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sgp.uerj.br/site/images/anexos/ORIENTAES_PARA_INDENTIFIO_E_AFASTAMENTO_DE_TRABALHADORES_2022_julho.pdf
https://www.sgp.uerj.br/site/images/anexos/ORIENTAES_PARA_INDENTIFIO_E_AFASTAMENTO_DE_TRABALHADORES_2022_julho.pdf
https://www.sgp.uerj.br/site/images/anexos/ORIENTAES_PARA_INDENTIFIO_E_AFASTAMENTO_DE_TRABALHADORES_2022_julho.pdf


 

Anexo 1. Quantitativo de testes e positividade nos Campi da UERJ desde setembro de 2022. 
 
 

 Campus Maracanã CAp* PPC Total 
Semana 05/09/2022 a 09/09/2022 

Testados (n.) 93 11 7 111 
Reagentes (n.) 0 0 0 0 

Positividade (%) 0 0 0 0% 
Semana 12/09/2022 a 16/09/2022 

Testados (n.) 56 2 6 64 
Reagentes (n.) 1 0 0 1 

Positividade (%) 1,79% 0 0 1,56% 
Semana 19/09/2022 a 23/09/2022 

Testados (n.) 43 0 4 47 
Reagentes (n.) 1 0 0 1 

Positividade (%) 2,33% 0 0 2,13% 
Semana 26/09/2022 a 30/09/2022 

Testados (n.) 20 0 6 26 
Reagentes (n.) 1 0 0 1 

Positividade (%) 5,00% 0 0 3,85% 
Semana 03/10/2022 a 07/10/2022 

Testados (n.) 25 0 10 35 
Reagentes (n.) 0 0 0 0 

Positividade (%) 0 0 0 0% 
Semana 10/10/2022 a 14/10/2022 

Testados (n.) 29 0 7 36 
Reagentes (n.) 2 0 3 5 

Positividade (%) 6,90% 0 42,86% 13,89% 
Semana 17/10/2022 a 21/10/2022 

Testados (n.) 39 0 14 53 
Reagentes (n.) 1 0 0 1 

Positividade (%) 2,56% 0 0 1,89% 
Semana 24/10/2022 a 28/10/2022 

Testados (n.) 117 - 19 136 
Reagentes (n.) 14 - 2 16 

Positividade (%) 11,97% - 10,53 11,76% 
Semana 31/10/2022 a 04/11/2022 

Testados (n.) 135 - 62 197 
Reagentes (n.) 19 - 14 33 

Positividade (%) 14,07% - 22,58% 16,75% 
Semana 07/11/2022 a 11/11/2022 

Testados (n.) 921 - 142 1063 
Reagentes (n.) 158 - 36 194 

Positividade (%) 17,16% - 25,35% 18,25% 
Semana 14/11/2022 a 18/11/2022 

Testados (n.) 895 - 112 1007 
Reagentes (n.) 177 - 25 202 

Positividade (%) 19,78% - 22,32% 20,06% 
 
* sem testagem regular 
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