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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 24 de junho:

1. O Comitê UFPel Covid-19 recebeu a Diretora do Departamento de Atenção à Saúde 
(DAS) e membro do Comitê Interno Covid da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul  (UFRGS), Marília  Borges  Hackmann,  para uma conversa sobre como aquela 
Universidade está  se  preparando para o retorno às atividades  pós-pandemia.  Segundo 
Marília,  o  planejamento  está  baseado  nos  seis  itens  das  diretrizes  da  OMS,  nas 
normativas de distanciamento controlado do Estado do RS, nas orientações do município 
e do Ministério da Saúde. A partir dessas diretrizes, a UFRGS vem discutindo a adoção 
de protocolos, considerando também as  mudanças de cenário e os  aprendizados em 
cada etapa do trabalho.  Marília  destacou a importância  de,  respeitadas as orientações 
gerais  para  todos,  estabelecer  protocolos  específicos  para  cada  atividade  da 
universidade, observando as convenções que já são consensuais como o uso obrigatório 
de  máscara  de  tecido,  a  higienização  das  mãos,  a  higienização  de  objetos  de  uso 
individual, a etiqueta respiratória e o distanciamento social de no mínimo dois metros. 
Para  dar  conta  dessa  tarefa,  a  UFRGS  constituiu  Grupos  de  Trabalho com 
representação  dos  principais  atores  envolvidos,  inclusive  dos  sindicatos.  Entre  os 
protocolos a  serem  elaborados  pelos  GTs  estão  os  relacionados  às  atividades 
administrativas, aos de atendimento ao público, de atendimento em serviços de saúde, 
às  atividades  docentes  com  alunos,  ao  transporte,  entrega  e  recebimento  de 
materiais,  aos  RUs,  à  prevenção (afastamento  das  pessoas  de  grupo  de  risco)  e 
rastreamento (isolamento de pessoas com sintomas) e de Saúde Mental, entre outros. Ela 
destacou a importância de uma boa comunicação para que as pessoas compreendam e 
acatem as  diretrizes  e  normas  de  segurança.  Marília  concluiu  apontando para  alguns 
desafios:  a  adesão  e  compromisso  de  todos;  a  constante  revisão  e  adequação  dos 
protocolos;  a  construção  de  estratégias  de  acordo  com  a  realidade;  a  adoção  de 
atitudes empáticas e solidárias; a implantação de nova forma de gestão; a preservação 
da vida e de condições saudáveis de trabalho e a efetiva construção coletiva. 

2.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  aprovou  o  retorno  das  atividades  de  assistência 
nutricional pediátrica realizada junto ao ambulatório de pediatria da FAMED, restrito 
a um turno por semana e realizado pela própria docente da Faculdade de Nutrição, para 
revisão  de  tratamentos,  encaminhamentos  para  solicitação  de  alimentação  especial  e 
consultas  novas  de  pacientes  infantis  com  urgência  de  tratamento  nutricional.  Os 
equipamentos  de  proteção  individual,  como  máscara,  álcool  gel  e  jaleco  estão 
assegurados com apoio da Faculdade de Nutrição.
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3. 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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