Nota à Comunidade da UFMG
Ao nos aproximarmos do final do ano letivo de 2022, cumprimentamos nossa comunidade,
desejando que estejam todos bem. Agradecemos pela dedicação e empenho neste ano de retomada
das aulas presencias e, ainda, de enfrentamento de dificuldades orçamentárias e de grandes desafios.
Diante dos alertas emitidos por entidades científicas e sanitárias sobre o aumento significativo
do número de casos da covid-19 no Brasil, decorrente da circulação da subvariante Ômicron BQ.1 e de
outras variantes, e da avaliação do Comitê Permanente de Enfrentamento do Novo Coronavírus da
UFMG, com o endosso da Comissão de Acompanhamento do Conselho Universitário, a UFMG convoca
sua comunidade para que continue atenta e comprometida com as ações de prevenção.
Ainda que o cenário atual esteja distante da gravidade dos casos registrados em 2020 e 2021,
a UFMG reforça a necessidade imediata da complementação do esquema vacinal com todas as doses
de reforço, que deve ser buscada nos centros de saúde mantidos pelo SUS. Além disso, as medidas
sanitárias não farmacológicas devem ser mantidas, com destaque à higienização frequente das mãos
com álcool 70% ou água e sabão, a preferência pela ocupação de ambientes ao ar livre e bem
ventilados, o isolamento de casos suspeitos e confirmados para covid-19, o monitoramento de
contatos próximos, a testagem para diagnóstico da covid-19 e o uso de máscaras.
A proteção facial com máscaras é fortemente recomendada, sobretudo, nas seguintes
situações: para indivíduos com fatores de risco para complicações da covid-19 (imunossuprimidos,
idosos, gestantes e pessoas com comorbidades); para pessoas com sintomas gripais; para pessoas que
tenham mantido contato próximo com caso suspeito ou confirmado de covid-19; em locais fechados,
mal ventilados ou com aglomeração; em serviços de saúde e em transporte público.
Nos últimos dois anos, a UFMG consolidou um consistente protocolo de gestão da pandemia,
que deve ser seguido com rigor. Casos suspeitos e confirmados precisam ser notificados
imediatamente às chefias imediatas ou aos colegiados e orientadores. A Universidade mantém ativos
o sistema MonitoraCovid, para registro, e o Telecovid-19, no Hospital das Clínicas, para obtenção de
orientações de tratamento. Além disso, na Faculdade de Farmácia, funciona uma unidade de testagem
rápida que, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, facilita o monitoramento de casos
suspeitos e confirmados.
A UFMG segue atenta ao quadro epidemiológico e pronta para agir em caso de mudança de
cenário, com cuidado e respeito à vida e à dignidade de todas as pessoas, princípios que têm pautado
nossa conduta durante toda a pandemia. Agradecemos a colaboração de nossa comunidade UFMG,
que tem sido exemplar, e que torna possível atravessarmos as dificuldades com a cautela e a
serenidade que cada momento nos impõe.
Com nosso abraço,
Belo Horizonte, 16 de novembro de 2022.
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