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O Comitê UFPel Covid-19 vem por meio de nota técnica analisar o cenário atual da epidemia 

de Covid-19 em Pelotas. 

Os dados de internação hospitalar e de casos diários mostram que o município está na melhor 

situação da epidemia desde outubro de 2020. Considerando um dos indicadores de avaliação da 

transmissão comunitária, o número de casos por semana, Pelotas saiu da condição de alta 

transmissibilidade na Semana Epidemiológica (SE) 31 (01 a 07 de agosto), quando registrou 89 casos 

para cada 100 mil habitantes (Gráfico 1). No dia 16 de agosto, a média móvel de casos diários estava 

em 37 e havia 22 leitos de UTI ocupados (Gráfico 2). O número de óbitos, que estava em queda desde 

a SE 25 (20 a 26 de junho), sofreu aumento nas SE 31 e 32 com 17 e 16 óbitos em cada semana, 

respectivamente (Gráfico 3). A média móvel está estabilizada em 2 óbitos por dia desde 6 de agosto. 

Como destacado em notas anteriores, a melhora da situação sanitária está relacionada à 

vacinação da população, em especial dos grupos prioritários. Atualmente, Pelotas têm 63% da 

população vacinada com a 1ª dose e 27% vacinada com a 2ª dose ou com vacina de dose única. 

Entretanto, a disseminação da variante Delta preocupa, uma vez que, em vários países, como Reino 

Unido, Estados Unidos e Alemanha, bem como, alguns estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, 

esta variante tem provocado expressivo aumento no número de casos e internações.  

É preciso considerar que a eficácia das vacinas Pfizer e AstraZeneca em relação à variante 

Delta é reduzida na 1ª dose, e adequada na 2ª dose. Estudo recente, ainda sem revisão por pares, aponta 

que a vacinação completa com CoronaVac confere proteção de cerca de 70% contra casos graves de 

covid-19 causados pela variante Delta, mas não informou a eficácia com apenas a 1ª dose. 

Considerando que o município ainda tem uma baixa cobertura de vacinação completa na população, 

para manter epidemia sob controle é fundamental que as pessoas façam a 2ª dose assim que esta estiver 

disponível para o seu grupo. Além disso, para evitar a transmissão do vírus, é preciso reforçar as 



medidas não farmacológicas de prevenção como o uso correto de máscara, evitar aglomerações e 

manter os locais ventilados. 

Neste momento em que há redução do número de casos é possível realizar o controle da 

epidemia através da vigilância epidemiológica. Para isso é preciso ampliar ao máximo o rastreamento 

e monitoramento de contatos e a testagem em tempo oportuno com teste RT-PCR e Teste de Antígeno. 

Essa condição agora é possível devido ao relativo baixo número de casos novos diários. É necessário 

também publicizar o número de testes realizados e o número de resultados positivos por tipo, uma vez 

que, a evolução temporal no percentual de positividade também é importante para conhecer o nível de 

transmissão. Além disso, é necessária maior transparência na informação sobre os impactos da 

epidemia nas escolas, com publicização do número de professores, funcionários e alunos 

contaminados, número de surtos, turmas suspensas entre outras informações que permitam 

acompanhar a segurança da retomada das aulas presenciais. 

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

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

 

 

 

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

 



 

Gráfico 2 – Leitos de enfermaria e UTI ocupados por pacientes Covid-19 em Pelotas. 

 

 

 

Gráfico 3 – Número de óbitos confirmados de Covid-19 em Pelotas por semana epidemiológica. 

 

 

 


