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Informações  da  reunião  do  Comitê  Interno  para  Acompanhamento  da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus,  realizada através de Webconf da 
UFPel em 7 de abril:

1. O Comitê UFPel Covid-19 tomou conhecimento do Boletim Epidemiológico nº 7 do 
Ministério da Saúde, publicado em 6 de abril, e vai estudar o impacto sobre as estratégias 
locais dos cenários ali delineados para o enfrentamento da COVID-19. Entre as questões 
a  serem refletidas  no  âmbito  do  Comitê,  que  depois  serão  debatidas  nos  respectivos 
comitês municipal e estadual, estão o grau e o tempo ainda necessários de isolamento 
social  e o modelo de transição mais adequado para a flexibilização da quarentena.  A 
adoção de quaisquer medidas estará sustentada em evidências científicas e condicionada à 
capacidade  do  sistema  de  saúde  de  atender  os  casos  que  necessitem  de  internação 
hospitalar. 

2. Acompanhe no blog do Comitê UFPel Covid-19 (htps://wp.ufpel.edu.br/covid19/) as 
principais informações sobre as ações da Universidade no enfrentamento da pandemia 
além de orientações para prevenção, materiais de divulgação, artigos científicos e links 
para outras universidades e órgãos locais e nacionais de saúde. Você pode cadastrar seu e-
mail para receber as novidades assim que elas forem publicadas no blog.

3. Ficar em isolamento social pode despertar desconforto emocional. Isso pode nos causar 
medo. O medo tem um lado saudável que é quando ele nos conduz à precaução e ao 
cuidado.  Mas  o  medo  precisa  ser  mantido  sob  controle  para  não  se  transformar  em 
angústia. Então, se liga nas dicas da psicóloga Maria Helena Conceição Silveira (Progep/
CSQV/UFPel) que o Comitê endossa:

 Registre o que mobiliza os seus receios e a tensão emocional. Escreva, grave 
áudio,  se  escute.  Isto  poderá  contribuir  para  amenizar  a  intensidade  desses 
sentimentos e pensamentos. E compartilhe com alguém. Fica menor o peso 
emocional quando se divide com outra pessoa. E não faltam meios de partilhar.

 O sentido deste momento está no cuidado. Este se constitui no exato recorte da 
história em que você vai poder olhar para a sua alimentação, a sua saúde, o seu 
ambiente,  o seu mundo interno e externo.  É uma oportunidade para pensar 
como  você  poderá  contribuir  para  o  cuidado  do  outro  e  do  coletivo.  É 
necessário cuidar de si, fazendo o que está a seu alcance, mantendo a atenção 
com o bem coletivo. 
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 Faça  alguma  atividade  física.  A atividade  física  libera  neuroquímicos  que 
trazem sensação de bem-estar. Então, veja o que você pode fazer em casa ou 
em ambiente em que você não vai se expor nem expor outras pessoas. Faça 
exercícios  de  respiração,  de  fantasia  dirigida  para  relaxamento,  de 
alongamento. Essas atividades são agentes protetores do estresse.

 Fique em casa! Fique bem! 

4. As medidas recomendadas pelo Comitê e aprovadas pela UFPel são tomadas diante da 
pandemia de Coronavírus e válidas até que a normalidade se restabeleça. Tais medidas 
também estão em consonância  com outras  tomadas  no âmbito  da municipalidade,  do 
estado e do Governo Federal no combate ao COVID-19. Para dúvidas e esclarecimentos, 
envie e-mail para comite.covid-19@ufpel.edu.br  .  
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