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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 10 de dezembro:

1.  O Comitê UFPel Covid-19  recebeu a superintende do Hospital Escola, Samantha 
Madruga, acompanhada da gerente de Atenção à Saúde, Carolina Ziebell e da Chefe 
da Unidade de Cirurgia Geral do HE, Cristiane Neutzling, que fizeram um relato 
sobre a situação do hospital no que diz respeito ao gerenciamento dos casos de Covid-
19 a partir do fim do zoneamento, estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Informaram que o HE enviou ofício à Secretaria de Saúde de Pelotas explicando o 
papel  do  Núcleo  Interno  de  Regulação  (NIR);  o  fluxo  interno  para  acolhimento  e 
tratamento dos casos de Covid; o limite de pacientes que o HE pode receber e as normas 
da Anvisa e protocolos de vigilância sanitária e segurança que devem ser observados em 
relação a pacientes e colaboradores. Também explicaram  ao Comitê a necessidade do 
apoio da UFPel para o reforço da escala dos profissionais da saúde e para a retomada 
da testagem dos profissionais no laboratório da UFPel,  para agilizar na contenção de 
surtos, na gestão das escalas e dos leitos.

2. O Comitê UFPel Covid-19 emitiu nota técnica apoiando as medidas tomadas pelo 
município, dentre as quais  o fechamento do comércio e dos serviços a partir das 19 
horas  desta  quinta-feira  (10/12/2020)  até  às  6  horas  da  terça-feira  (15/12/2020). 
Recomendou,  também,  que  “a  população  continue  mantendo  as  medidas  que  se 
provaram efetivas no controle da transmissão da doença: evitar aglomerações, usar 
máscara e higienizar as mãos constantemente”. Leia a nota aqui.

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.  Eventuais 
liberações de atividades poderão ser revistas a depender da evolução da pandemia em 
Pelotas e na região. As medidas adotadas 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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