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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 27 de março:

1.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  reforça  a  necessidade  de  se  manter as  medidas  de 
isolamento  social  como  a  principal medida  neste  momento  para  combater  a 
propagação do coronavírus. Ficar em casa é um ato de solidariedade para com todas as 
pessoas, mas especialmente para com as mais vulneráveis ao vírus e para com as pessoas 
que atuam na área da saúde e que estão na linha de frente do combate ao COVID-19. Não 
podemos permitir que tenhamos mais gente precisando de internação por causa da doença 
do que leitos disponíveis no sistema de saúde. FIQUE EM CASA!

2. O Comitê referendou a participação da Dra. Marina Bainy e do Técnico Administrativo 
Tiago  Venzke Vahl  como representantes  da  UFPel  no  Comitê  de  Crise  da  Prefeitura 
Municipal de Pelotas.

3. O Comitê UFPel Covid-19, em reunião do dia 26 de março de 2020, também aprovou 
a suspensão das atividades acadêmicas por mais 15 dias, a contar do dia 6 de abril até 
o dia 21 de abril de 2020.

4. Na semana de 23 a 27 de março, o Comitê UFPel Covid-19:

a)  aprovou as  novas medidas adotadas  pela  PRAE  em relação aos  RUs,  em 
acordo com o decreto municipal; 

b)  referendou a iniciativa da Coordenação das UBS da UFPel em relação aos 
protocolos de atendimento a serem adotados pelas unidades em razão do início 
do período de vacinação contra a gripe em meio à pandemia por coronavírus;

c)  apoiou  a  iniciativa  de desenvolvimento de  sistema  de  atendimento  por 
teleconsulta à população e aos profissionais da saúde, com recursos da UFPel e 
da  FURG com a  participação  do  HE da  UFPel,  do  Hospital  da  UCPel  e  da 
Secretaria Municipal de Saúde.

d)  referendou as  orientações  da Pró-Reitoria  de  Ensino  (PRE)  sobre  os 
procedimentos a serem adotados pelos Cursos de Graduação em relação aos 
Estágios Curriculares Não Obrigatórios. 

e)  atribuiu à  Faculdade de Enfermagem a responsabilidade pela  capacitação 
sobre EPIs, paramentação e desparamentação das equipes de saúde da atenção 
básica para atendimento dos casos de Covid-19. 

f) em relação ao chamamento do Ministério da Saúde (Portaria Nº 492/2020) aos 
estudantes da área da saúde para atuarem na Covid-19, o Comitê recomendou que 
antes  seja  priorizada a  estruturação dos espaços de  combate  à  pandemia,  a 
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garantia dos equipamentos de segurança (EPIs) dos profissionais de saúde e dos 
estudantes que eventualmente venham a se engajar na ação, a  capacitação das 
equipes de saúde e a organização dos serviços de atendimento.

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;
 higienizar  com  frequência  o  celular,  os  brinquedos  das  crianças  e  as 

superfícies.
 manter os ambientes limpos e bem ventilados;
 dormir bem e manter uma alimentação saudável;
 quando voltar da rua, evitar entrar na casa com os calçados que usou. 

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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