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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 20 de agosto:

1. Com a aquisição emergencial de kits de Swab para coleta de amostras para testes de 
RT-PCR pela UFPel, o Comitê UFPel Covid-19 vai encaminhar proposta de protocolo 
para realização das testagens dos profissionais da saúde que atuam nas UBS da 
UFPel. O Comitê também definiu a necessidade de aquisição, por meio de pregão, de 
ainda maior número de kits para garantir a continuidade dos testes nos próximos meses. 

2.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  recebeu demanda  de  profissionais  farmacêuticos 
bioquímicos para aplicação de testes  de Covid-19  e de  médico neonatologista com 
capacidade  técnica  como  intensivista  para  atuarem no  HE UFPel  e  encaminhou  aos 
departamentos das respectivas unidades para que indiquem os profissionais que poderão 
atender essas demandas.

3.  Considerando que a projeção para o pico da pandemia  é meados de setembro, o que 
demandaria aproximadamente 90 leitos Covid, o Comitê UFPel emitiu nota alertando 
para a necessidade de adotar imediatamente medidas que aumentem o isolamento 
social. Para o Comitê, esta é a última janela de oportunidades para reduzir o pico e,  
consequentemente, a hospitalização. Leia a nota aqui. 

4.  O  Comitê  UFPel  Covidd-19 foi  convidado  e  vai  participar  da  reunião  de 
trabalhadores da atenção primária em saúde nesta sexta-feira, às 17h30min sobre 
jornada de trabalho e trabalho presencial. 

5. 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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