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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 5 de agosto:

1. O Comitê UFPel Covid-19 debateu os possíveis cenários da evolução da Covid-19 no 
município e região considerando o índice de isolamento social na sua relação com as 
projeções sobre a necessidade de leitos. O Comitê avaliou que o estabelecimento, no 
município, de medidas mais restritivas de circulação e pelo maior tempo possível, 
com  início  o  quanto  antes,  poderá  interromper  o  aumento  de  casos e, 
consequentemente, promover o achatamento da curva de contágio, evitando um número 
maior de óbitos por Covid-19.
 
2.  O  Comitê  também  avaliou  pedido  para  autorizar  a  realização  de  entrevistas  em 
domicílio, no mês de outubro, para pesquisa de mestrado em Enfermagem com puérperas 
que vivem com HIV para o exercício da maternagem. O Comitê não se opôs à realização 
da  pesquisa,  mas  determinou  que  a  solicitação  seja  encaminhada  novamente  em 
momento mais próximo do período previsto para a coleta dos dados, uma vez que 
não se pode saber agora como será a evolução da pandemia até lá. 

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  .  

______________________________________________________________________

BOLETIM DIÁRIO – Nº 79 – Comitê UFPel Covid-19  - p. 1

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

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