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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 31 de março:

1. Em resposta ao Ofício s/n recebido na data de ontem da Dra. Julieta Friep, da UFPel, o 
Comitê UFPel Covid-19 enviou memorando agradecendo a sugestão, mas ressaltou que 
já  em  13  de  março  do  corrente  ano  a  UFPel,  em  contato  direto  com  a  Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), já havia colocado à disposição da Prefeitura toda a estrutura 
física  da  Universidade,  incluindo a  indicação específica  dos  seguintes  prédios  para  a 
realização de uma análise técnica: o Bloco 3 do HE (que o ofício recomenda), o Amílcar 
Gigante e os Ambulatórios da FAMED. 

Estes prédios, juntamente com outros da própria prefeitura do município, foram avaliados 
tecnicamente pela Secretaria Municipal de Saúde com o único objetivo de preparar, com 
a maior celeridade possível, ambientes que pudessem receber a população que inspira 
cuidados. As decisões de priorização de ação estão avançando conforme as possibilidades 
e necessidades, de acordo com as deliberações da SMS, as quais têm sido discutidas com 
outras instituições partícipes do sistema de saúde.

2. O Comitê UFPel Covid-19 foi informado de que o processo de desenvolvimento do 
serviço de teleconsulta está avançando, e a equipe desenvolvedora já iniciou os primeiros 
testes.

3. Em relação 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, o Comitê aprovou o encaminhamento dado pela  Universidade para o 
tema,  no sentido de apoio à  iniciativa e  engajamento  com a ressalva de que estejam 
garantidas as condições de segurança dos profissionais de saúde e dos estudantes que 
eventualmente venham a se engajar na ação.

4. O Comitê UFPel Covid-19 tem agora um espaço próprio na web. Trata-se de um blog 
que reúne as principais informações sobre as ações da Universidade no enfrentamento da 
pandemia  além  de  orientações  para  prevenção,  materiais  de  divulgação,  artigos 
científicos e links para outras universidades e órgãos locais e nacionais de saúde.  Na 
página, o leitor poderá se cadastrar para receber as informações diretamente em seu e-
mail. O endereço do blog é https://wp.ufpel.edu.br/covid19/     . 
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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;
 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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