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Prezados(as) servidores (docentes e TAEs), discentes e 

colaboradores terceirizados e externos que formam o Centro 

de Tecnologia, 

 

Nas últimas semanas, em todo o território nacional, nos 

deparamos com um agravamento da situação epidemiológica em 

uma velocidade sem precedentes da pandemia. A NOTA TÉCNICA 

– 20ª AVALIAÇÃO NOVO NORMAL PB, divulgada em 08/03/2021 pelo 

governo do Estado, responsável pela análise situacional e 

evolutiva da Pandemia da COVID-19 no Estado da Paraíba e 

recomendações necessárias para contenção de sua 

recrudescência considerando o cenário de rápida deterioração 

epidemiológica e das capacidades de oferta do Sistema Único 

de Saúde paraibano, mostra uma situação crítica. 

 

De acordo com a 20ª avaliação, 95% dos municípios paraibanos 

encontram-se em bandeira laranja, demonstrando um expressivo 

crescimento em relação à 19ª avaliação, na qual 62% dos 

municípios encontravam-se nesta bandeira. Também, a bandeira 

vermelha figura em 4% dos municípios paraibanos, crescendo 

sua participação em relação à avaliação anterior. 

 

Segundo o documento supracitado, desde o início do mês de 

janeiro até o início deste mês de março observaram-se 

expressivos aumentos das ocupações dos leitos hospitalares 

dedicados à COVID-19, em especial dos leitos de terapia 

intensiva, dedicados a pacientes adultos, em relação as 

análises da 18ª e 19ª avaliações do Plano Novo Normal. Nesta 

20ª avaliação constatou-se que a Paraíba tem em média uma 

internação hospitalar a cada 20 minutos em razão dos agravos 

produzidos pelo Novo Coronavírus. 

 



O agravamento deste cenário se deve, pelo menos em parte, a 

um conjunto de fatores comportamentais, tais como 

aglomerações de fim de ano e carnaval, relaxamento no uso de 

máscaras e do distanciamento social. O aparecimento de novas 

variantes (P1 e P2) do vírus SARS-COV-2, causador da COVID-

19, que se espalharam rapidamente pelo território nacional 

e que parecem ter maior transmissibilidade e provável maior 

letalidade direta ou indireta através do colapso do sistema 

de saúde, podem também reinfectar pessoas que possuíam alguma 

imunidade conferida por uma primeira infecção.  

 

Como pode ser observado em países onde foi constatado um 

aumento das infecções, medidas mais firmes de isolamento 

social, higiene das mãos, uso de máscaras, inclusive 

recomendando o uso de máscaras PFF2 e N95 em vez de máscaras 

caseiras, foram tomadas, reforçando-se a necessidade de 

cuidados redobrados. 

 

Diante deste contexto grave de disseminação do novo 

Coronavírus, tanto no nosso Estado quanto em todo o País, a 

Comissão de Biossegurança do CT recomenda a manutenção da 

suspensão de atividades presenciais de ensino e pesquisa, e 

que toda e qualquer retomada de atividades rotineiras deva 

ocorrer, preferencialmente, em atenção aos riscos apontados 

pelo Plano Novo Normal do nosso Estado, por meio de suas 

bandeiras, e aos protocolos definidos pelas autoridades 

sanitárias competentes até uma melhora da situação sanitária 

na região. 

 

Os riscos de contágio pela COVID-19 seguem elevados em toda 

a Paraíba e a demanda pelo sistema de saúde está próximo aos 

100% de sua capacidade. É tempo de cuidado e autoproteção! 

É tempo de proteger vidas! 

 

 

A Comissão Interna de Biossegurança do CT pode ser contactada 

pelo e-mail biosseguranca@ct.ufpb.br ou junto aos seus 

representantes. 

 

João Pessoa, 18 de março de 2021. 

Comissão de Interna de Biossegurança do Centro de 

Tecnologia 


