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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 21 de julho:

1. O reitor da UFPel, Pedro Hallal, participou como convidado da reunião do  Comitê 
UFPel Covid-19.  Ele falou como coordenador da pesquisa Epicovid19, apresentando 
um panorama da situação da pandemia no estado e no país a partir dos dados levantados 
pelos inquéritos. Esclareceu a sua defesa do lockdown, mas reconheceu que as medidas 
de restrição de circulação, mesmo quando mais severas, não estão sendo respeitadas 
pela população. Segundo o reitor, isso acaba prolongando a curva de contágio e, em 
certos casos, num patamar muito alto de infecção e óbitos. Para ele, a estratégia mais 
adequada é a testagem em larga escala, de modo a identificar os casos positivos e, a 
partir deles, buscar e isolar todos os contatos de cada pessoa infectada. Além disso, 
pode-se buscar os possíveis casos de infecção a partir dos sintomas mais elementares da 
doença, como a perda de paladar e olfato. Quando, porém, o quadro da pandemia fica 
muito agravado, o  lockdown rigoroso é a alternativa mais  adequada.  A partir  da 
conversa  com o reitor,  o  Comitê  UFPel  Covid-19 discutiu  a  situação da  região  e  as 
possíveis alternativas para um plano de combate à pandemia, referenciado em Pelotas e 
nos  municípios  vizinhos.  O  debate  terá  continuidade  na  reunião  de  amanhã,  com  o 
objetivo de propor um  modelo lógico de intervenção programada para redução da 
epidemia em Pelotas e região.

2. 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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