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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 25 de março:

1. O Comitê UFPel Covid-19  avaliou a  Portaria Nº 492, de 23 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde, que institui a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo”, voltada 
aos alunos dos cursos da área de saúde, com o objetivo de otimizar a disponibilização 
de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para contenção da 
pandemia do coronavírus COVID-19, de forma integrada com as atividades de graduação 
na área da saúde.

Embora a iniciativa seja elogiável, o Comitê entendeu que antes é  preciso priorizar a 
estruturação  dos  espaços  de  combate  à  pandemia,  garantir  os  equipamentos  de 
segurança (EPIs) dos profissionais de saúde e dos estudantes que eventualmente venham 
a  se  engajar  na  ação,  capacitar  as  equipes de  saúde  e  organizar  os  serviços  de 
atendimento. Garantidos esses requisitos, o Comitê voltará a avaliar a possibilidade de 
promover a ação proposta pelo Ministério da Saúde.

2.  A PROGEP  informou  ao  Comitê  UFPel  Covid-19  que  vai  encaminhar  amanhã 
memorando com  orientações  específicas  para os  servidores do  Hospital  Escola,  da 
Faculdade de Medicina e da Faculdade de Enfermagem sobre afastamentos no período 
em que perdurarem as ações de combate ao coronavírus.

3.  No Boletim Diário Nº 05, o Comitê UFPel Covid-19 apresentou a formação de uma 
Equipe  Científica de  enfrentamento  da  pandemia.  A Equipe  Científica  se  reuniu  e 
estabeleceu as possibilidades de desenvolvimento de medidas colaborativas baseadas 
em ciência e tecnologia diretamente relacionados ao enfrentamento da crise. Haverá três 
ações distintas:

a) Em resposta à chamada do Governo Estadual, docentes do Programa de Pós- 
Graduação em Epidemiologia irão liderar um estudo para conhecer a percentual 
da população gaúcha infectada pelo coronavírus ao longo do tempo. 

b) Os pesquisadores do PPG Biotecnologia, em colaboração com pesquisadores 
do PPG Epidemiologia,  propuseram ao governo do RS o  desenvolvimento  de 
testes  sorológicos  nacionais para  diagnóstico  e  vigilância  epidemiológica  da 
Covid-19.

c) Uma equipe permanente foi estabelecida para atender demandas específicas do 
Comitê  UFPel  Covid-19  e  da  comunidade  em  geral  (incluindo  a  Prefeitura 
Municipal e o Governo do Estado). A intenção dessa equipe é seguir fomentando 
ações científicas nos diferentes espaços acadêmicos da UFPEL, bem como, a 
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partir das demandas da realidade local, buscar respostas rápidas de acordo com as 
melhores evidências científicas disponíveis para o embasamento de ações.

4. 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;

 higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
 mantenha os ambientes limpos e bem ventilados;
 durma bem e tenha uma alimentação saudável.

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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