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O Comitê UFPel Covid-19 vem por meio de nota técnica alertar para a interrupção da redução 

no número de casos novos e para a persistência do cenário de alta transmissão de Covid-19 em 

Pelotas.  

Após duas semanas de redução no número de casos novos, em comparação com a semana 

epidemiológica 26, o quantitativo de casos ficou estável na semana epidemiológica 27 com 218 casos 

novos por semana por 100.000 habitantes e, portanto, o município permanece em situação de alta 

transmissão (> 100 casos novos por semana por 100.000 habitantes – Gráfico 1). Conforme o 

esperado, após a redução no número de casos novos, houve importante redução na média móvel de 

óbitos de covid-19 em 7 dias para 3,57 em 12 de julho, quantitativo ainda muito alto, superior às 

médias móveis de óbitos de janeiro e fevereiro de 2021 (Gráfico 2). Houve também importante 

redução nas internações, com 58 leitos de enfermaria e 46 leitos de UTI ocupados em 10 de julho de 

2021 (Gráfico 3). Ainda assim, o quantitativo de leitos de UTI ocupados é maior do que em qualquer 

momento do ano passado.  

É importante retomar a tendência de redução dos casos novos e para isso ainda é necessário 

reforçar o distanciamento físico, evitar aglomerações e manter as medidas de prevenção como uso 

correto de máscaras e higienização das mãos. É fundamental realizar a detecção precoce de casos e o 

rastreamento de contatos com ampliação da testagem e viabilizar o monitoramento e isolamento de 

casos e contatos. Como parte do acompanhamento das ações de vigilância epidemiológica é 

importante que sejam divulgados diariamente o número de testes de antígeno e RT-PCR realizados e 

positivos. 

Além disso, é necessário acelerar a vacinação sem deixar ninguém para trás. Chama atenção 

o baixo percentual de pessoas vacinadas no grupo etário de 80 anos e mais. Neste grupo etário, 

somente 61% fez a 1ª dose e 58% fez a 2ª dose da vacina. É preciso adequada campanha de mídia e 

logística para acessar este grupo, com revisão das ações de cadastramento para vacinação domiciliar 

de acamados e identificação de pessoas que ainda não tenham feito a vacina nas áreas de abrangência 

da Saúde da Família.  



O controle da epidemia de covid-19 no município é essencial para estarmos preparados para 

a eventual necessidade de enfrentamento de novas variantes, em especial a variante Delta que é 

altamente transmissível e já apresenta transmissão comunitária no país. 

O Comitê reitera a necessidade de proteção social para as famílias vulnerabilizadas, 

especialmente neste contexto em que as condições climáticas se somam às dificuldades econômicas.    

 

 

Gráfico 1 – Número de casos confirmados de covid-19 em Pelotas por semana epidemiológica.  

Nota: a semana epidemiológica 28 não se completou, portanto, seus dados não devem ser 

considerados na interpretação do gráfico. 

 

 

Gráfico 2 – Número de óbitos diários confirmados de covid-19 e média móvel de sete dias em Pelotas. 

 

 



 

 

 

Gráfico 3 – Leitos de enfermaria e UTI ocupados por pacientes covid-19 em Pelotas. 

 

 

 

 


