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Estimativa de necessidade de leitos hospitalares para o  

enfrentamento da epidemia de COVID19 para Pelotas RS 

  

A Plataforma para Projeção de Necessidade de Leitos hospitalares teve os parâmetros atualizados com 

base na evolução da epidemia no Brasil. Assim, a Equipe Científica do Comitê Interno para 

Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo Coronavírus – UFPel atualizou as projeções de 

necessidades de leitos hospitalares para o enfrentamento da epidemia em Pelotas. 

 

Considerando o fim de parte das medidas de distanciamento físico em 23 de abril e a manutenção do 

cenário observado até o presente momento, seriam necessários, para o atendimento de usuários de 

Pelotas acometidos por COVID-19, 211 leitos de enfermaria e 88 leitos de Unidade de Tratamento 

Intensivo (UTI). Estima-se que o pico da necessidade de leitos deve ocorrer em meados do mês de 

setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se que esses números são projetados com base em dados do próprio município e a partir da 

dinâmica da epidemia em locais que foram em algum momento o epicentro da COVID19. Alterações 

nas políticas de distanciamento físico podem provocar mudanças nesse cenário. 

 

Outro aspecto importante é que as projeções aqui apresentadas são específicas para o município de 

Pelotas, sem considerar a demanda dos municípios vizinhos, os quais contribuem hoje com cerca de 40% 

das ocupações de leitos nos hospitais de Pelotas, de acordo com o Boletim Informativo da Prefeitura 

Municipal.     

 

Assim, ressaltamos a necessidade de apoio ao necessário aumento das medidas de distanciamento físico, 

implementados dia 06 de julho pelo atual decreto 6.288 da Prefeitura Municipal de Pelotas. 

 
EQUIPE CIENTÍFICA: Anaclaudia Fassa, Bianca Cata Preta, Bruno Nunes, Daniela Buske, Glênio Aguiar 

Gonçalves, Inácio Crochemore, Luisa Arroyave, Régis Sperotto de Quadros, Thiago Melo e Tiago Collares 


