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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 23 de março:

1-  O  Comitê  UFPel  Covid-19  aprovou  as novas  medidas adotadas  pela  PRAE  em 
relação aos RUs e divulgadas no sábado, que entre outras, estabelece que: 

a) só deve frequentar o RU quem realmente precisa;

b) quem frequentar deve higienizar as mãos antes de acessar o buffet e depois da refeição;

c) dentro de RU, evitar conversar e deixar o local imediatamente ao término da refeição;

d) em caso de tosse, cobrir a boca com o antebraço, nunca usando as mãos;

e) sempre que puder,  priorizar os primeiros horários para ir  no RU devido ao menor 
número de usuários;

f) e, se retirar a marmita, consumir os alimentos em até 20 minutos.

As medidas respeitam o decreto municipal sobre não exceder a 30% a capacidade dos 
restaurantes e busca garantir as condições de segurança e de alimentação das centenas de 
estudantes que utilizam o serviço. 

2. Considerando o início do período de vacinação contra a gripe em meio à pandemia 
por coronavírus,  o  Comitê  UFPel  Covid-19 analisou,  com a  Coordenação das  UBS 
ligadas à UFPel, os protocolos de atendimento a serem adotados pelas unidades. Uma 
das medidas a serem  tomadas é a separação dos profissionais que atuam na vacinação 
contra a gripe dos que atuam no atendimento aos pacientes suspeitos de terem contraído o 
coronavírus. Outra ação é a formação de equipes que trabalhem em rodízio de quinze 
dias,  de  modo  que,  enquanto  um grupo  atua  presencialmente  na  UBS,  o  outro  fica 
resguardado, fazendo o atendimento por telefone e whatsapp. Cada UBS receberá dois 
números para esse serviço. Com essas e outras medidas, a Coordenação das UBS, com 
apoio  do  Comitê  UFPel  Covid-19,  busca  resguardar  os  profissionais  da  saúde  e  a 
população que utiliza os serviços básicos de saúde. 

3. Está em andamento, com apoio do Comitê UFPel Covid-19, a instalação de serviço de 
telemedicina no município de Pelotas, com a participação do HE da UFPel, do Hospital 
da UCPel e da Secretaria Municipal de Saúde. O serviço terá três finalidades:

a) prestar informações à população sobre a COVID-19;

b) dar encaminhamento de demandas não relacionadas a COVID-19;

c) reunir diferentes especialidades médicas para servir de apoio aos profissionais 
de saúde que atuam na linha de frente no atendimento de pacientes da COVID-19.
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Para  que  o  serviço  possa  começar  a  funcionar,  estão  sendo  tomadas  algumas 
providências, tais como a definição de protocolos de atendimento, preparação da estrutura 
de  telefonia  e  mapeamento  dos  recursos  humanos  disponíveis  para  realização  do 
teleatendimento. 
  
4. O Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Faculdade de Meteorologia da 
UFPel está divulgando o segundo boletim especial de previsão meteorológica em função 
da pandemia do coronavírus. O conteúdo foi elaborado de forma colaborativa entre o 
CPMET,  alunos  e  professores  de  graduação  e  pós-graduação  da  Faculdade  de 
Meteorologia da Universidade. Veja em aqui. 

5. O Comitê segue recomendando que toda a comunidade acadêmica fique em casa e 
reforce as ações preventivas, tais como:

 evitar ambientes fechados com muitas pessoas, tais como festas, shows, 
bares, etc.;

 adotar as medidas de “etiqueta respiratória” (ao tossir ou espirrar, cobrir o 
nariz e a boca com lenço ou o braço e não com as mãos);

 lavar frequentemente as mãos com água e sabão e/ou fazer uso de álcool 
gel;

 evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave 
sempre as mãos como já indicado;

 não compartilhar objetos pessoais;
 caso apresente sintomas respiratórios e febre, buscar orientação junto aos 

órgãos  de saúde,  conforme as  recomendações  oficiais  do Ministério  da 
Saúde.

6. 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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