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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 14 de agosto:

1.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  emitiu  nota  recomendando  o  aumento  imediato  de 
medidas mais restritivas capazes de elevar o índice de isolamento social para acima 
de 70% por um período de três  semanas,  pois  o  atual  quadro tem se mostrado 
insuficiente  para  enfrentar  o  colapso  do  sistema  municipal  de  saúde  que  se 
apresenta neste momento.  Como o impacto do isolamento social é maior no início da 
aceleração da curva epidêmica, cada dia de atraso na implementação dessas ações reduz 
seu efeito. Leia a nota aqui.

2.  Considerando  que  uma  das  ações  de  combate  à  pandemia,  juntamente  com  o 
isolamento  social,  é  a  testagem  em  massa  e  considerando  que  nesse  momento  o 
laboratório  de  diagnóstico  de  RT-PCR  da  UFPel  conta  equipe,  insumos  e 
equipamentos   para  realização  de  testes  Covid-19,  o  Comitê  UFPel  Covid-19 
recomenda que a  UFPel  avalie  as  condições  de  compra de  kits  de  coleta (como 
swabs) para atender a demanda futura de testes, inclusive para compor os protocolos de 
segurança no retorno das atividades acadêmicas.

3.  O  Comitê UFPel Covid-19 avaliou solicitação de servidora técnica convocada para 
atuar no laboratório de análises clínicas do HE e  considerou que não há justificativa 
legal para a desconvocação. 

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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