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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 9 de julho:

1.  O Comitê UFPel Covid-19 não recomendou o retorno das atividades presenciais 
em laboratório do projeto unificado de extensão Análise de solos, plantas e resíduos  
orgânicos do Departamento Solos. Contudo, sinalizou que a decisão poderá ser revista 
em três semanas ou quando a região estiver sob bandeira menos restritiva. 

2. Com base na progressão da epidemia que vem sendo observada e na projeção sobre a 
necessidade de leitos  para  Covid em Pelotas  (veja  aqui),  o  Comitê UFPel  Covid-19 
emitiu nota de apoio a manutenção da bandeira vermelha no município. O Comitê 
considera  que,  neste  momento,  medidas  que  favoreçam  o  distanciamento  social  e 
restrinjam  a  circulação  de  pessoas  são  importantes  para  retardar  o  pico  da  doença, 
achatando a curva de contágio e,  consequentemente,  diminuir  a necessidade de leitos 
Covid. Leia a nota aqui.

3.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  também  recomenda  o  compartilhamento  da 
plataforma de projeção de leitos Covid com a Secretaria Estadual de Saúde e com os 
municípios  do  RS  como instrumento  importante  de  planejamento  das  ações  locais  e 
estaduais de prevenção ao coronavírus.

4. Em virtude dos recentes acontecimentos relacionados ao uso de medicamentos para o 
tratamento  da  COVID-19,  o  Comitê  UFPEL  Covide-19  declara  seu  apoio  às 
manifestações de diferentes sociedades e instituições científicas (veja  aqui) sobre o 
suposto  “tratamento  precoce”  com  o  uso  de  diferentes  medicamentos contra  a 
COVID-19  e  que  não  apresentam  resultados  positivos  comprovados (como,  por 
exemplo, Ivermectina, Cloroquina, Hidroxicloroquina e Azitromicina). Toda a população 
mundial  espera  que  um  tratamento  cientificamente  efetivo  para  o  combate  ao 
COVID-19 esteja disponível  o  mais  rápido possível.  Contudo,  para  isso,  é  preciso 
enfrentar a pandemia de forma mais ampla e efetiva, com intervenções cientificamente 
comprovadas e que sejam eticamente sustentáveis e socialmente responsáveis.

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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Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/
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