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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 13 de abril:

1. O Comitê UFPel Covid-19 deu encaminhamento à solicitação do Departamento de 
Medicina Social (DMS), da Famed, de médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem ou 
auxiliar de enfermagem, higienizadores e recepção para atuarem nas Unidades Básicas de 
Saúde da UFPel. O processo segue os procedimentos definidos pela administração para 
convocação dos servidores da saúde da Universidade para atuarem na atenção básica 
durante a pandemia por coronavírus.

2.  O Comitê  UFPel  Covid-19 informa que  as  ações  de enfrentamento à  pandemia 
desenvolvidas no âmbito da UFPel por diferentes atores e que têm sido informadas ao 
comitê  estão  sendo  sistematizadas  e  divulgadas  em  página  própria  no  blog 
https://wp.ufpel.edu.br/covid19/acoes_da_ufpel/. As iniciativas devem ser informadas ao 
comitê pelo e-mail: comite.covid-19@ufpel.edu.br.

3. O Comitê UFPel COVID-19 apreciou a proposta de campanha de arrecadação de itens 
alimentícios  e  de  higiene  voltados  à  população  LGBT  em  vulnerabilidade  social, 
considerando  a  iniciativa  louvável  e  extremamente  importante  no  contexto  atual. 
Contudo, alertou para que sejam tomados todos os cuidados relacionados à organização 
dos  espaços  de  recebimento  das  doações  e  ao  manejo  dos  donativos para  garantir  a 
segurança das pessoas envolvidas.

4. Como estratégia para evitar a disseminação do coronavírus, o Ministério da Saúde tem 
recomendado o uso de máscaras, inclusive as de pano, ainda que não haja um consenso 
sobre a sua eficácia. Mas se for usar máscara, fique atento para as dicas do Comitê:

 Quando usar uma máscara
◦ Se você é saudável, você precisará usar uma máscara cirúrgica se estiver 

cuidando de alguém com suspeita de infecção por Covid-19.
◦ Também use uma máscara cirúrgica se você tossir ou espirrar.
◦ Quaisquer  máscaras  só  são  eficazes  se  combinadas  com  a  lavagem 

frequente das mãos com água e sabão e, na impossibilidade, com uso de 
álcool gel 70º

◦ Se  você  precisar  usar  uma  máscara,  aprenda  a  usá-la  e  removê-la 
adequadamente.
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 Como colocar, usar, tirar e descartar uma máscara

◦ Antes de colocar uma máscara, lave as mãos com água e sabão ou com um 
desinfetante à base de álcool 70º.

◦ Cubra a boca e o nariz com a máscara e verifique se não há espaços entre o 
rosto e a máscara.

◦ Evite tocar na máscara enquanto a estiver usando. Se o fizer, lave as mãos 
com água e sabão ou com um desinfetante à base de álcool 70º.

◦ Troque sua máscara assim que estiver molhada e não reutilize máscaras de 
uso único.

◦ Remova a máscara por trás (não toque na frente da máscara); descarte-a 
imediatamente em um recipiente fechado; e lave as mãos água e sabão ou 
use um desinfetante à base de álcool 70º.

◦ Se estiver usando uma máscara de pano caseira, assim que retirá-la, deixe-a 
de molho em água e sabão, depois lave-a e passe-a a ferro quente antes de 
usar novamente. 

 Fique em casa! Fique bem! 

5. 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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