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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 17 de junho:

1. O Comitê UFPel Covid-19 aprovou a realização dos estágios  obrigatórios de alunas 
do Curso de Farmácia em laboratórios de análises clínicas e drogarias  e encaminhou o 
assunto para análise da PRE.

2.  O  Comitê  recebeu  questionamento  de  profissionais  da  saúde  das  UBS  sobre  a 
qualidade das máscaras cirúrgicas descartáveis fornecidas para proteção individual e, 
com base em avaliação técnica, emitiu a seguinte nota:

Em  decorrência  da  situação  de  saúde  pública  instalada  mundialmente  
relacionada  ao  SARS-CoV-2  e  da  escassez  de  artigos  médico-hospitalares,  a  
ANVISA simplificou os requisitos  para fabricação,  importação e aquisição de  
dispositivos  médicos  prioritários  e  de  máscaras  cirúrgicas,  respiradores  
particulados N95, PFF2 ou equivalentes,  utilizados em serviços de saúde por  
meio da RDC 356/2020.

Cabe  ressaltar  que  o  fabricante  ou  importador  é  responsável  por  garantir  a  
qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos fabricados, em conformidade  
com o regulamento brasileiro, bem como a empresa fabricante ou fornecedora do  
tecido também garantir que o seu produto atenda às especificações da norma  
técnica da ABNT NBR 15052:2004.

A UFPel esclarece que a aquisição de máscaras descartáveis tem sido norteada  
pela medida vigente, devendo ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT)  
para uso odonto-médico-hospitalar possuindo três camadas (externa, elemento  
filtrante e interna) e eficiência de 95% na filtração bacteriológica por fluídos  
transportados pelo ar. A certificação do tecido é garantida pelo fabricante ou  
fornecedor.

3. O Comitê UFPel Covid-19 aprovou o retorno dos estágios obrigatórios do Curso 
de Enfermagem por considerar que a proposta apresentada pelo Colegiado é pedagógica 
e  operacionalmente  adequada  e  por  estarem  garantidos,  por  parte  da  UFPel,  o 
fornecimento  dos  equipamentos  de  proteção  individual  e  as  medidas  de  segurança 
necessárias às atividades dos estagiários.
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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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