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COVID-19 – 28/03/2022 

 
Tendo em vista a tendência de mudanças de normas municipais e estaduais que 
regulamentam o uso de máscaras como medida de proteção contra a transmissão da 
COVID-19, a Comissão de Acompanhamento e controle de Propagação do Vírus COVID-
19 da UFPR debateu, remotamente, a possibilidade de flexibilizar o uso de máscaras na 
Universidade Federal do Paraná. 
 
Os principais pontos observados pela Comissão foram: 
 

1. O número de casos e de mortes no Brasil está em declínio há aproximadamente 
45 dias. O mesmo quadro se observa no estado do Paraná.  

2. Embora os números estejam reduzindo, os números absolutos ainda são altos: 
no Brasil a média móvel de casos (7 dias) é de aproximadamente 30.000 
casos/dia e de mortes 238. Da mesma forma no Paraná a média móvel diária é 
de 1568 e de mortes, 14. Esses números indicam alta circulação do vírus e alta 
chance de contaminação se medidas de proteção não forem usadas. 

3. Embora o contexto epidemiológico seja favorável para discussão de 
flexibilização do uso de máscaras e de outras medidas restritivas, a velocidade 
e intensidade deve ser modulada. 

4. A Europa vive há cerca de 15 dias um aumento do número de casos, que pode 
ser decorrente da remoção integral das restrições, principalmente uso de 
máscaras em ambientes internos. 

 
 
Conclusão: 
A Comissão considera que a abolição do uso de mascaras de forma irrestrita ainda 
seria precipitada. Muitos recintos da UFPR, em particular salas de aula, estão sendo 
ocupados plenamente gerando situações em que servidores e estudantes interagem a 
distâncias menores que 1,5 metro por mais de 15 minutos. Nessas situações o uso de 
máscaras é a medida mais eficaz para evitar transmissão de COVID-19. 
 
Além disso, com a chegada do outono e aproximação do inverno, é predito que haverá 
aumento de doenças respiratórias e, entre elas, da COVID-19. 
 
Tendo em vista o exposto acima, a Comissão recomenda que o uso de máscaras em 
ambientes externos na UFPR seja RECOMENDADO, mas não obrigatório. A Comissão 
recomenda ainda a manutenção de uso OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS em todos os 
ambientes internos da UFPR. 
 
 


