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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 julho:

1.  O professor Tiago Collares fez um relato para o  Comitê UFPel Covid-19 sobre a 
situação do laboratório de testagem de RT-PCR para Covid-19, instalado no Bloco 3 
do HE, numa pareceria da UFPel com a EBSERH. Informou que o laboratório já teve 
seu laudo positivo confirmado pelo Lacen, o que qualifica a unidade de diagnóstico 
molecular a  emitir laudos  de  RT-PCR para COVID-19. Disse  os  primeiros  testes 
começaram há uma semana e que a unidade é capaz de processar até 90 amostras diárias, 
com  emissão  de  laudo  no  mesmo  dia.  O  laboratório  vai  atender  o  HE  e  casos 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e poderá ser utilizado também como 
importante estrutura de pesquisa e de apoio para projetar as condições de retorno das 
atividades presenciais na universidade. 

2. O Comitê UFPel Covid-19 deu continuidade às discussões sobre a proposição de um 
modelo lógico de intervenção programada para redução da epidemia em Pelotas e 
região,  apontando  para  a  necessidade  de  avaliar  alguns  aspectos  que  envolvem  a 
assistência,  como  condições  de  isolamento  de  pessoas  de  baixa  renda,  com 
disponibilização de alojamentos para cumprir  a quarentena; distribuição de alimentos; 
oferta de linhas de crédito e apoio a micro e pequenas empresas; atualização do cadastro 
único;  campanhas  de  divulgação  na  periferia  com  uso  de  carro  de  som  e  outras 
estratégias; distribuição de máscaras; oferta de residência provisória para os trabalhadores 
dos serviços essenciais para que não precisem voltar para suas casas, entre outras. Além 
disso, o Comitê também debateu as condições de possibilidade de realização de testagem 
em larga escala. 

3. A partir de sugestão do Comitê,  as gravações das músicas para a EXPOFEIRA, 
inicialmente  solicitadas  pela  PREC  para  serem  feitas  no  Conservatório  de  Música, 
poderão ocorrer em ambiente externo. O local e as condições serão objeto de avaliação 
pelo Comitê em reunião futura.

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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