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Assunto: Assunto: Análise da Situação Pandêmica Análise da Situação Pandêmica  (com dados de 29/12/2021)  (com dados de 29/12/2021) 

 

Nos termos da Portaria IFSP 5227/IFSP, de 21 de setembro de 2021, o retorno à presencialidade no IFSP pode ser realizado em etapas a serem adotadasNos termos da Portaria IFSP 5227/IFSP, de 21 de setembro de 2021, o retorno à presencialidade no IFSP pode ser realizado em etapas a serem adotadas
considerando-se os indicadores da situação pandêmica, a seguir demonstrados:considerando-se os indicadores da situação pandêmica, a seguir demonstrados:

IndicadoresIndicadores DescriçãoDescrição ETAPA IETAPA I ETAPA IIETAPA II ETAPA IIIETAPA III ETAPA IVETAPA IV

I - Capacidade deI - Capacidade de
atendimento da redeatendimento da rede

hospitalar localhospitalar local

Taxa de ocupação deTaxa de ocupação de
leitos clínicos e de UTI.leitos clínicos e de UTI.

Taxa de leitos ocupadosTaxa de leitos ocupados
na rede pública.na rede pública.

Acima deAcima de
80%80%

Entre 60Entre 60
e 80%e 80%

Abaixo deAbaixo de
60%60%

Abaixo deAbaixo de
60%60%

II - Taxa de contágioII - Taxa de contágio
(R0)(R0)

Em 7 dias consecutivosEm 7 dias consecutivos
MaiorMaior

que 1,00que 1,00
MenorMenor

1,01,0
MenorMenor
que 0,8que 0,8

MenorMenor
que 0,5que 0,5

III - Taxa de transmissãoIII - Taxa de transmissão
comunitáriacomunitária

Número de casos novosNúmero de casos novos
por diapor dia

por 100.000 habitantes,por 100.000 habitantes,
nos últimos 7 dias.nos últimos 7 dias.

MaiorMaior
que 50que 50

Entre 25Entre 25
e 50e 50

Entre 10 eEntre 10 e
2525

MenorMenor
que 10que 10

IV - Redução no númeroIV - Redução no número
de óbitos e casos dede óbitos e casos de

SíndromeSíndrome

Respiratória AgudaRespiratória Aguda
Grave (SRAG)Grave (SRAG)

Comparando a SemanaComparando a Semana
Epidemiológica (SE)Epidemiológica (SE)

finalizada em relação afinalizada em relação a
duas semanasduas semanas

anterioresanteriores

MenorMenor
que 20%que 20%

MaiorMaior
que 20%que 20%

Maior queMaior que
20%20%

Maior queMaior que
20%20%

V - Índice de vacinaçãoV - Índice de vacinação
da população (%)da população (%)

 
MenorMenor

que 20%que 20%
Entre 20Entre 20

e 40%e 40%
Entre 40 eEntre 40 e

70%70%
Maior queMaior que

75%75%

VI - Índice de vacinaçãoVI - Índice de vacinação
de profissionais dede profissionais de

educaçãoeducação
 ---- TotalTotal TotalTotal TotalTotal

VII - Índice de vacinaçãoVII - Índice de vacinação
da comunidadeda comunidade

acadêmicaacadêmica
   

Entre 40 eEntre 40 e
70%70%

MAIORMAIOR
QUE 75%QUE 75%

A Portaria IFSP 5227/IFSP, de 21 de setembro de 2021, terá sua vigência finalizada em 01/02/2022, quando entra em vigor a Portaria 6585/IFSP, de 20A Portaria IFSP 5227/IFSP, de 21 de setembro de 2021, terá sua vigência finalizada em 01/02/2022, quando entra em vigor a Portaria 6585/IFSP, de 20
de dezembro de 2021.de dezembro de 2021.

 

Situação em 29/12/2021Situação em 29/12/2021

IndicadoresIndicadores Votuporanga Votuporanga Regional SJRPRegional SJRP Fonte Fonte Etapa provávelEtapa provável

I - Capacidade deI - Capacidade de
atendimento da redeatendimento da rede

hospitalar localhospitalar local

Enfermaria: 0Enfermaria: 0
UTI: 0UTI: 0

Enfermaria: 20,8Enfermaria: 20,8
UTI: 13,5UTI: 13,5

SEADSEAD IVIV

II - Taxa de contágioII - Taxa de contágio
(R0)(R0)

*¹*¹ 0,990,99
SPCOVID - InfoSPCOVID - Info

Tracker - Tracker - 
(UNESP)(UNESP)

IIII



III - Taxa deIII - Taxa de
transmissãotransmissão

comunitária (14comunitária (14
dias/2) dias/2) 

Número de casosNúmero de casos
novos por dianovos por dia

por 100.000por 100.000
habitantes, noshabitantes, nos
últimos 7 dias.últimos 7 dias.

32,15 *²32,15 *²

 

45,39 *³45,39 *³

10,1 *²10,1 *²

 

——

SEADSEAD

 

BoletimBoletim
EpidemiológicoEpidemiológico
de Votuporangade Votuporanga

IIII

IV - Redução noIV - Redução no
número de óbitos enúmero de óbitos e
casos de Síndromecasos de Síndrome

Respiratória AgudaRespiratória Aguda
Grave (SRAG)Grave (SRAG)

*¹*¹ 21,421,4 SEADSEAD ——

V - Índice de vacinaçãoV - Índice de vacinação
da população (%)da população (%)

82,5582,55 ——

BoletimBoletim
EpidemiológicoEpidemiológico
Votuporanga /Votuporanga /

Info TrackerInfo Tracker

IVIV

VI - Índice deVI - Índice de
vacinação devacinação de

profissionais deprofissionais de
educaçãoeducação

Fase completaFase completa
conformeconforme

cronograma.cronograma.

Fase completaFase completa
conformeconforme

cronograma.cronograma.

Vacinajá! /Vacinajá! /
Plano SãoPlano São

Paulo Paulo 
IVIV

VII - Índice deVII - Índice de
vacinação davacinação da
comunidadecomunidade
acadêmicaacadêmica

Fase completaFase completa
conformeconforme

cronograma.cronograma.

Fase completaFase completa
conformeconforme

cronograma.cronograma.

Vacinajá! /Vacinajá! /
Plano SãoPlano São

Paulo Paulo 
IVIV

*¹ Dado referente à Regional de São José do Rio Preto, não há dados do município.*¹ Dado referente à Regional de São José do Rio Preto, não há dados do município.
*² Dado extraído do site SEAD. Não houve atualização das informações de casos e óbitos entre os dias 11/dez/21 a 03/jan/22 em virtude de problemas*² Dado extraído do site SEAD. Não houve atualização das informações de casos e óbitos entre os dias 11/dez/21 a 03/jan/22 em virtude de problemas
no sistema federal de notificação de dados da Covid-19. No site é disponibilizado o número referente aos casos nos últimos 14 dias/100 mil habitantes.no sistema federal de notificação de dados da Covid-19. No site é disponibilizado o número referente aos casos nos últimos 14 dias/100 mil habitantes.
Foi realizada a divisão deste dado por 2 para obtenção do resultado aproximado para o período de 7 dias.Foi realizada a divisão deste dado por 2 para obtenção do resultado aproximado para o período de 7 dias.

*³ Dado re rado do Bole m Epidemiológico da Cidade de Votuporanga referente aos casos novos nos úl mos 7 dias, ob do através do cálculo: (Total*³ Dado re rado do Bole m Epidemiológico da Cidade de Votuporanga referente aos casos novos nos úl mos 7 dias, ob do através do cálculo: (Total
de casos (últimos 7 dias) / Total de habitantes) x 100 milde casos (últimos 7 dias) / Total de habitantes) x 100 mil

Outras Informações, conforme dados do Bole m Epidemiológico do Município de Votuporanga, disponível em:Outras Informações, conforme dados do Bole m Epidemiológico do Município de Votuporanga, disponível em:
http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=91:http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=91:
1- Novos casos confirmados no município de Votuporanga nos últimos 7 dias: 44 casos 1- Novos casos confirmados no município de Votuporanga nos últimos 7 dias: 44 casos 

2- Número de óbitos confirmados no município de Votuporanga nos últimos 7 dias: 1 óbito2- Número de óbitos confirmados no município de Votuporanga nos últimos 7 dias: 1 óbito

Analisando dados da situação pandêmica em 29/12/2021, temos o seguinte:Analisando dados da situação pandêmica em 29/12/2021, temos o seguinte:

Taxa de ocupação de leitos clínicos e UTI em 20,8% e 13,5%, respec vamente, portanto, menor do que 60% da capacidade instalada. Os dados são umaTaxa de ocupação de leitos clínicos e UTI em 20,8% e 13,5%, respec vamente, portanto, menor do que 60% da capacidade instalada. Os dados são uma
média da Regional de São José do Rio Preto, sendo que, no município de Votuporanga, registra-se nenhuma internação em enfermaria e/ou em UTI.média da Regional de São José do Rio Preto, sendo que, no município de Votuporanga, registra-se nenhuma internação em enfermaria e/ou em UTI.
Conforme o indicador (Taxa de ocupação), verifica-se viabilidade de adoção da ETAPA IV. Conforme o indicador (Taxa de ocupação), verifica-se viabilidade de adoção da ETAPA IV. 

 

Taxa de contágio em 0,99 conforme dados da inicia va SPCOVID, man da por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Rosana-SP.Taxa de contágio em 0,99 conforme dados da inicia va SPCOVID, man da por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Rosana-SP.
A taxa de contágio em 0,99, sendo menor que 1,  viabiliza a adoção da Etapa II. A taxa de contágio em 0,99, sendo menor que 1,  viabiliza a adoção da Etapa II. 

 

Número de casos novos por dia a cada 100 mil habitantes em 32,15 para Votuporanga e 10,1 para a regional de São José do Rio Preto, portanto,Número de casos novos por dia a cada 100 mil habitantes em 32,15 para Votuporanga e 10,1 para a regional de São José do Rio Preto, portanto,
considerando os dados referentes à Regional de S.J. do Rio Preto, situado entre 10 e 25, viabiliza a adoção da ETAPA II. considerando os dados referentes à Regional de S.J. do Rio Preto, situado entre 10 e 25, viabiliza a adoção da ETAPA II. 

 

Redução do Número de Óbitos e casos de SRAG: Este indicador expressa um compara vo entre as semanas anterior e anteanterior à semana corrente.Redução do Número de Óbitos e casos de SRAG: Este indicador expressa um compara vo entre as semanas anterior e anteanterior à semana corrente.
Para este indicador, o número expresso no auge da situação pandêmica, com quan dade alta de casos, tende a refle r tendências que expressamPara este indicador, o número expresso no auge da situação pandêmica, com quan dade alta de casos, tende a refle r tendências que expressam
queda ou aumento grada vo, no entanto, em situações com números baixos de casos, o percentual tende a expressar valores que não refletem aqueda ou aumento grada vo, no entanto, em situações com números baixos de casos, o percentual tende a expressar valores que não refletem a
realidade. Exemplo: Em 22/12, com zero óbito registrado e zero casos em internação hospitalar, o indicador registrava 0%. Em 29/12, com zero óbitorealidade. Exemplo: Em 22/12, com zero óbito registrado e zero casos em internação hospitalar, o indicador registrava 0%. Em 29/12, com zero óbito
registrado e zero casos em internação hospitalar, o indicador registrava elevação de 21,4%. O indicador não será utilizado. registrado e zero casos em internação hospitalar, o indicador registrava elevação de 21,4%. O indicador não será utilizado. 

 

Índice de vacinação da população em 82,55% para o município de Votuporanga, não foram encontrados dados referentes à cobertura vacinal para aÍndice de vacinação da população em 82,55% para o município de Votuporanga, não foram encontrados dados referentes à cobertura vacinal para a
Regional de SJRP. Devido ao período de vacinação previsto no cronograma de vacinação do Estado de São Paulo, considera-se que o índice de vacinaçãoRegional de SJRP. Devido ao período de vacinação previsto no cronograma de vacinação do Estado de São Paulo, considera-se que o índice de vacinação



da segunda dose ou dose única de Covid-19 da população acima de 12 anos, é de 100%, maior que 75% conforme consta na Portaria, viabilizando ada segunda dose ou dose única de Covid-19 da população acima de 12 anos, é de 100%, maior que 75% conforme consta na Portaria, viabilizando a
adoção da ETAPA IV.adoção da ETAPA IV.

Índice de vacinação da comunidade acadêmica: Não é possível apurar com precisão este indicador. Considerando o perfil dos Estudantes do CâmpusÍndice de vacinação da comunidade acadêmica: Não é possível apurar com precisão este indicador. Considerando o perfil dos Estudantes do Câmpus
Votuporanga, 84,76% dos estudantes têm entre 15 e 24 anos e 100% têm idade superior a 15 anos. Devido ao período de vacinação previsto noVotuporanga, 84,76% dos estudantes têm entre 15 e 24 anos e 100% têm idade superior a 15 anos. Devido ao período de vacinação previsto no
cronograma de vacinação do Estado de São Paulo, considera-se que o índice de vacinação da segunda dose ou dose única de Covid-19 da comunidadecronograma de vacinação do Estado de São Paulo, considera-se que o índice de vacinação da segunda dose ou dose única de Covid-19 da comunidade
acadêmica é de 100%, sendo maior que 75%, conforme consta na Portaria, viabilizando a adoção da ETAPA IV.acadêmica é de 100%, sendo maior que 75%, conforme consta na Portaria, viabilizando a adoção da ETAPA IV.

Fonte: SUAPFonte: SUAP

 

A tabela a seguir expressa quan dades e porcentagens de estudantes matriculados em cursos regulares e presenciais, classificados por estratos deA tabela a seguir expressa quan dades e porcentagens de estudantes matriculados em cursos regulares e presenciais, classificados por estratos de

idade e relaciona tais estratos ao período de vacinação previsto no cronograma de vacinação do Estado de São Paulo, disponível no site  idade e relaciona tais estratos ao período de vacinação previsto no cronograma de vacinação do Estado de São Paulo, disponível no site  Vacina Já |Vacina Já |
Governo do Estado de São PauloGoverno do Estado de São Paulo para grupos sem comorbidades ou fatores de risco.  para grupos sem comorbidades ou fatores de risco. 

Conforme os dados apurados em 29/12/2021, 100% dos estudantes do Câmpus Votuporanga estão contemplados com a segunda dose ou dose únicaConforme os dados apurados em 29/12/2021, 100% dos estudantes do Câmpus Votuporanga estão contemplados com a segunda dose ou dose única
da vacina contra a Covid-19. Os cálculos foram estimados considerando o prazo máximo de 90 dias entre a primeira e a segunda dose da vacina. da vacina contra a Covid-19. Os cálculos foram estimados considerando o prazo máximo de 90 dias entre a primeira e a segunda dose da vacina. 

Fonte: SUAP / VACINAJÁ!Fonte: SUAP / VACINAJÁ!

 

Diante do exposto, o Grupo de Estudos e Trabalho para Retorno à Presencialidade opta por propor a manutenção da Etapa III, prevista na PortariaDiante do exposto, o Grupo de Estudos e Trabalho para Retorno à Presencialidade opta por propor a manutenção da Etapa III, prevista na Portaria
5227, de 21 de setembro de 2021, no presente momento, e definir o retorno às a vidades totalmente presenciais com adesão à Etapa IV, para o início5227, de 21 de setembro de 2021, no presente momento, e definir o retorno às a vidades totalmente presenciais com adesão à Etapa IV, para o início
do calendário letivo do ano de 2022, com previsão para o dia 03/03/2022. do calendário letivo do ano de 2022, com previsão para o dia 03/03/2022. 

Durante o período que antecede o início do ano le vo de 2022, o grupo de trabalho fará o monitoramento do cenário da pandemia Covid-19, e seDurante o período que antecede o início do ano le vo de 2022, o grupo de trabalho fará o monitoramento do cenário da pandemia Covid-19, e se
necessário, proporá alterações desta proposta. necessário, proporá alterações desta proposta. 



Submete-se este parecer, assinado pelos membros do grupo, à apreciação do Grupo de Gestão (reunião de gestão) para tomada de decisão. Submete-se este parecer, assinado pelos membros do grupo, à apreciação do Grupo de Gestão (reunião de gestão) para tomada de decisão. 
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Grupo de Estudos e Trabalho para Retorno à Presencialidade - VTP/IFSPGrupo de Estudos e Trabalho para Retorno à Presencialidade - VTP/IFSP
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