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Desde o retorno presencial das atividades de ensino na Ufes, ocorrido no dia 18 de 

abril de 2022, o Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes) 

intensificou o monitoramento das informações sobre a ocorrência de covid-19 nos cam-

pi da Universidade Federal do Espírito Santo, visando ter um quadro mais claro sobre o 

comportamento da doença no âmbito da comunidade universitária. 

Como se trata de uma pandemia, portanto de um fenômeno que alcança toda a 

sociedade, não é possível segmentar de forma efetiva os dados que dizem respeito 

especificamente à Ufes, pois esta se insere no conjunto da comunidade sujeita às ocor-

rências do coronavírus e que utiliza qualquer unidade do sistema de atendimento do 

estado. 

Mesmo assim, o COE-Ufes buscou identificar fontes de dados que permitissem 

construir uma compreensão e um acompanhamento mais específico sobre o compor-

tamento da pandemia numa situação de atividade presencial total que ainda não tinha 

sido experimentada pela comunidade universitária. Este relatório resulta dessa preocu-

pação de manter a comunidade Ufes e seus gestores informados sobre a evolução da 

pandemia de SARS-CoV-2 nos seus campi.

1APRESENTAÇÃO DE DADOS 
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Os dados e as avaliações que apresentamos a seguir provêm das seguintes fontes: 

1. Resultados dos testes realizados nos postos de testagem instalados na Ufes, 

que atendem a comunidade interna e externa à Universidade;

2. Licenças para Tratamento de Saúde (LTS) registradas no Subsistema Integrado 

de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) por servidores da Ufes;

3. Enquete MonitoraUfes, formulário disponível na internet, de preenchimento vo-

luntário por todos os segmentos integrantes da comunidade universitária; e

4. Enquete realizada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) na semana de 20 a 

25 de junho, tendo como público-alvo o segmento discente.

Ressaltamos que os dados coletados não conseguem representar com exatidão 

todo o universo da comunidade Ufes, por uma série de razões, dentre as quais a pos-

sibilidade de os testes de covid-19 terem sido feitos em outro posto de testagem e de 

haver subnotificação nos sistemas mantidos pela Ufes, seja no registro da ocorrências 

na unidade SIASS/Vitória, seja no MonitoraUfes.

Algumas informações prévias:

• O posto de testagem do campus de Goiabeiras atende a comunidade dos campi 

de Goiabeiras e Maruípe, além da comunidade externa.

• O posto de testagem do campus São Mateus atende somente a comunidade inter-

na.

• O posto de testagem do campus de Alegre atende somente a comunidade inter-

na e registrou seus dados diretamente no programa próprio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), não estando, portanto, contemplados nesta análise.

• O MonitoraUfes é um instrumento que possibilita o registro voluntário, pela 

comunidade Ufes, de informações referentes à covid-19, procedente de todos 

os campi. 

• Os dados podem estar duplicados nas várias fontes, não sendo possível separá-los.
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Figura 1. Total de testes realizados e de testes positivos no posto do campus de 

Goiabeiras, no período de 04.05 a 30.06.2022

Fonte: Posto de testagem campus de Goiabeiras (2022).

POSTOS DE TESTAGEM 
CAMPI DE GOIABEIRAS

E SÃO MATEUS
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Figura 2. Evolução diária de testes realizados no posto do campus de Goiabeiras, no 

período de 04.05 a 30.06.2022

Fonte: Posto de testagem campus de Goiabeiras (2022).

Obs.: No dia 20/06, ocorreu a mudança de localização do posto de testagem da DDP/Progep para o Teatro 
Universitário, tendo o funcionamento se restringido ao período da manhã.  

Figura 3. Testes realizados no posto do campus de Goiabeiras, distribuídos por seg-

mento da comunidade acadêmica, no período de 04.05 a 30.06.2022

Fonte: Posto de testagem campus de Goiabeiras (2022).
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Figura 4. Proporção de testes positivos realizados no posto de Goiabeiras, por seg-

mento, no período de 04.05 a 30.06.2022

Fonte: Posto de testagem campus de Goiabeiras (2022).

Figura 5. Distribuição de estudantes que testaram positivo, por centro de ensino, 

no período de 04.05 a 30.06.2022

Fonte: Posto de testagem campus de Goiabeiras (2022).
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Figura 6. Distribuição de casos confirmados, por curso, no período de 04.05 a 

30.06.2022

Fonte: Posto de testagem campus de Goiabeiras (2022).

Figura 7. Distribuição de técnicos-administrativos que testaram positivo, por uni-

dade administrativa, no período de 04.05 a 30.06.2022

Fonte: Posto de testagem campus de Goiabeiras (2022).
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Figura 8. Distribuição de docentes que testaram positivo, por unidade administrati-

va, no período de 04.05 a 30.06.2022

 
Fonte: Posto de testagem campus de Goiabeiras (2022).

Figura 9. Total de testes realizados e de testes positivos realizados no posto do 

campus de São Mateus*, no período de 08.05 a 27.06.2022

Fonte: Posto de testagem campus de São Mateus (2022).

*O funcionamento do posto de testagem do campus de São Mateus foi interrompido entre 29/05 e 12/06/2022.
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Figura 10. Licenças para tratamento de saúde, no período de 16.05 a 30.06.2022

Fonte: Diretoria de Atenção à Saúde da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (2022).

CID:

U071 – Infecção pelo novo coronavírus (covid-19)

B342 – Infecção por coronavírus de localização não especificada (NE)

B349 – Infecção viral NE (não especificada)

AFASTAMENTO 
POR LICENÇA 

PARA TRATAMENTO 
DE SÁUDE
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Figura 11. Licença para tratamento de saúde, por unidade administrativa, no perío-

do de 16.05 a 30.06.2022

Fonte: Diretoria de Atenção à Saúde da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (2022).
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Figura 12. Número de registros no MonitoraUfes, no período de 18.04 a 30.06.2022

Fonte: MonitoraUfes (2022).

MONITORAUFES
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Figura 13. Número de registros por segmento da comunidade Ufes, no período de 

18.04 a 30.06.2022

Fonte: MonitoraUfes (2022).

Figura 14. Número de testes positivos por unidade administrativa, no período de 

18.04 a 30.06.2022

Fonte: MonitoraUfes (2022).
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 Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (2022).

ENQUETE ENTRE OS 
ESTUDANTES
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1. Constata-se um crescimento de ocorrência de covid-19 na comunidade uni-

versitária em todos os segmentos, nos meses de maio e junho, e de forma 

mais acentuada no mês de junho. Esse indicador pode ser encontrado em 

três das quatro fontes de dados analisadas. No posto de testagem do cam-

pus de Goiabeiras, observou-se um aumento de 415% na demanda para re-

alização de teste de covid-19 no mês de junho, em relação a maio. No mês 

de maio, do total de usuários, 17% testaram positivo; no mês de junho, esse 

percentual aumentou para 29%. Essa tendência de aumento também é ob-

servada no MonitoraUfes e nos registros de licenças médicas da Diretoria de 

Atenção à Saúde da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

2. Em números absolutos, a maior incidência de testes positivos foi constatada no 

maior segmento da comunidade Ufes, o dos estudantes, como pode ser observa-

do nos dados do posto de testagem do campus de Goiabeiras e no MonitoraUfes. 

Entretanto, ao se estabelecer a distribuição dos casos de covid-19 em relação à 

população total de cada segmento, a maior incidência proporcional encontra-se 

entre os técnicos-administrativos em educação. A observação de menor incidên-

cia proporcional nos outros dois segmentos, de docentes e estudantes, pode ser 

atribuída à possiblidade de maior ocorrência de subnotificações em razão das al-

ternativas de substituição do trabalho presencial por remoto, previstas nas resolu-

ções da Ufes, sem a formalização de registro nos sistemas institucionais.

CONSIDERAÇÕES SOBRE 
OS DADOS
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3. Quanto à distribuição geográfica, foi possível observar maior número de ocor-

rências no Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), entre as unidades 

acadêmicas, e na Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), entre as unidades admi-

nistrativas. 

4. Apesar do quantitativo de testes positivos na comunidade Ufes, podemos inferir 

que a vacinação com esquema completo e, atualmente, com as doses de refor-

ço, contribuiu para que o número de adoecimentos pela covid-19 não fosse ainda 

maior. 

5. Principalmente, podemos constatar mais uma vez que a vacina contribuiu para 

que não se registrassem situações de agravamento no estado de saúde ou óbi-

tos dos servidores e discentes. Desde o período de retorno presencial das ativi-

dades da Ufes até presente momento, não há notificação de óbitos por covid-19 

na comunidade Ufes.

6. Os números apresentados também apontam a necessidade de manter e re-

forçar os cuidados com a proteção individual e comunitária, por meio do uso 

de máscara e da higienização das mãos, evitando aglomerações e mantendo 

a vacina em dia, tomando as doses de reforço que forem recomendadas pelas 

autoridades sanitárias. 

7. Reforçamos a importância de manter os postos de testagem nos campi da Ufes 

à disposição da comunidade acadêmica, pois a testagem é uma forma eficaz de 

retirar de circulação os pacientes infectados por covid-19.
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Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus na Ufes

Integrantes:

Carolina Fiorin Anhoque 
Docente e chefe do Setor de Gestão de Ensino do Hucam-Ufes

Daniela Simões Freitas Motta
Diretora de Atenção à Saúde/Progep

Deborah Provetti Scardini Nacari
Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da Ufes 

Fatima Maria Silva 
Docente e integrante da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Isabel Cussi Brasileiro Dias 
Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hucam-Ufes

Josiana Binda 
Pró-reitora de Gestão de Pessoas

Juliana Lopes Favero
Enfermeira da Vigilância Epidemiológica do Hucam-Ufes

Leila Massaroni 
Docente, enfermeira e coordenadora do COE-Ufes

Polyana Gitirana Guerra Rameh
Médica infectologista

Ruth Reis
Docente e superintendente de Comunicação

Thereza Christina Martins Bastos Novaes Marinho
Diretora de Jornalismo da Superintendência de Comunicação
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