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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 22 de abril:

1. O Comitê UFPel Covid-19, após analisar a minuta provisória do decreto municipal nº 
6/2020, manifestou preocupação com as medidas anunciadas pela Prefeitura em relação à 
liberação das atividades não essenciais no município de Pelotas, reforçando que o cenário 
atual é de grandes dificuldades para viabilizar, em curto prazo, o aumento da capacidade 
do atendimento hospitalar. Em razão disso, o Comitê reitera a necessidade de se redobrar 
os esforços para dotar a cidade das condições plenas de infraestrutura hospitalar e de 
pessoal da área da saúde para atendimento dos casos de COVID-19 e evitar o colapso do 
sistema de saúde.  Com base na nota do Comitê sobre o distanciamento social  (aqui  )  , 
publicada  no  dia  21  de  abril,  e  nas  projeções  de  leitos  COVID-19  com  base  em 
evidências científicas, o Comitê sublinha, ainda, a necessidade de elaboração de um plano 
de acompanhamento da evolução da pandemia no município que permita,  a  qualquer 
tempo, tomadas de decisão sobre as ações necessárias em caso de aumento evidente e 
acelerado da curva de infecção por coronavírus.

2) O Comitê UFPel Covid-19, com base na análise da evolução da pandemia em nosso 
município  e  na  proposta  de  calendário  apresentada  pelo  Comitê  Acadêmico, 
recomendou: a) prorrogação da suspensão das atividades acadêmicas presenciais até o 
dia 30 de maio do presente ano; e b) que a pauta do calendário diferenciado seja tratada 
o mais breve possível com as Unidades Acadêmicas, uma vez que os cursos da área da 
saúde vêm recebendo demandas relacionadas às áreas assistenciais, seja pelo retorno de 
estágios obrigatórios ou pelo cadastro de estudantes para possível atuação emergencial no 
enfrentamento da pandemia do coronavírus. 

3)  Tendo  em vista  demanda da  Secretaria  Municipal  da  Saúde,  o  Comitê  UFPel 
Covid-19 avaliou  as  condições  de  atendimento  dos  ambulatórios  da  Famed frente  às 
necessidades  de  enfrentamento  ao  coronavírus  e  recomendou a  análise  dos  meios  de 
voltar  a  oferecer  os  serviços  de  Atendimento  Especializado  (SAE)  e  de  Oncologia, 
contanto  que  o  suporte  médico  necessário,  como,  por  exemplo,  cardiologistas,  não 
implique  em  retirada  de  profissionais  médicos  do  Hospital  Escola  que  atuam  no 
atendimento aos casos de Covid-19. 
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4.  O Comitê  UFPel  Covid-19 informa que  as  ações  de enfrentamento à  pandemia 
desenvolvidas  no  âmbito  da  UFPel  devem  ser  comunicadas  ao  Comitê  pelo  e-mail 
comite.covid-19@ufpel.edu.br. Essa comunicação é importante para alinhar estratégias 
e  discursos  e  conjugar  esforços para  melhor  aproveitamento  dos  recursos  e  maior 
engajamento de pessoas. Isso é muito importante também para a orientação coerente e 
adequada à  população sobre como viver  esse momento de pandemia.  Todas  as  ações 
estão  sendo  sistematizadas  e  divulgadas  em  página  própria  no 
bloghttps://wp.ufpel.edu.br/covid19/acoes_da_ufpel/. 

5. O Comitê apela para que todas as pessoas respeitem as medidas de isolamento social e  
reforcem as ações preventivas, tais como:

 evitar ambientes fechados com muitas pessoas, como festas, shows, bares, etc.;
 adotar  as  medidas  de  “etiqueta  respiratória” (ao  tossir  ou espirrar,  cobrir  o 

nariz e a boca com lenço ou o braço e não com as mãos);
 lavar frequentemente as mãos com água e sabão e/ou fazer uso de álcool gel;
 evitar  tocar  olhos,  nariz  e  boca  com as  mãos  não  lavadas.  Ao  tocar,  lave 

sempre as mãos como já indicado;
 não compartilhar objetos pessoais;
 manter distância de pelos menos dois metros entre você e outra pessoa;
 caso  apresente  sintomas  respiratórios  e  febre,  buscar  orientação  junto  aos 

órgãos de saúde;
 higienizar  com  frequência  o  celular,  os  brinquedos  das  crianças  e  as 

superfícies.
 manter os ambientes limpos e bem ventilados;
 dormir bem e manter uma alimentação saudável;
 quando voltar da rua, evitar entrar na casa com os calçados que usou. 
 Fique em casa! Fique bem! 

6. 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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