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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.  

Houve aumento no número de casos na última semana epidemiológica passando de 45 casos 

novos na semana de 12 a 18/09/2021 para 63 casos novos/100.000 habitantes na semana de 19 a 

25/09/2021, o que configura uma situação de transmissão ainda substancial (Gráfico 1). O número de 

óbitos também apresentou aumento nas três últimas semanas (Gráfico 2). Apesar disso, o número de 

leitos de enfermaria ocupados (13) é o menor desde 24/07/2020 e o número de leitos de UTI ocupados, 

entre 11 e 16 nos últimos 10 dias, está em patamares semelhantes ao início de novembro de 2020 

(Gráfico 3). 

O aumento do número casos e óbitos nos últimos dias, sem aumento em internações, pode ser 

relacionado aos problemas de registro ocorridos no e-SUS (Sistema Nacional de Notificação) e ao 

registro de casos e óbitos represados. Pode também estar relacionado ao aumento da testagem, 

entretanto, não há possibilidade de avaliar a evolução da testagem porque o número de testes de 

Antígeno e testes RT-PCR realizados no município por dia e seu percentual de positividade não é 

divulgado de forma sistemática. Além disso, o aumento do número de casos e óbitos pode refletir 

surtos em locais que concentram população de maior risco, como hospitais e instituições de longa 

permanência. Até o momento, não se tem notícia de transmissão comunitária da variante delta no 

município, porém um aumento do número de casos seria o primeiro sinal da chegada desta variante.  

Quanto as estratégias de enfrentamento, segundo o registro do estado, o município não aplicou 

21% das doses de vacina recebidas (104.314 doses), sendo o 27º município do RS com maior 

percentual de doses recebidas não aplicadas, em situação parecida com Rio Grande que não aplicou 

23% das vacinas recebidas. Em parte, isto pode dever-se a perdas na aplicação, mas também pode 

indicar lentidão na aplicação da vacina e/ou em seu registro. Isso está comprometendo a cobertura de 

vacinação completa, sendo Pelotas o 32º município do estado com menor cobertura vacinal 

(https://vacina.saude.rs.gov.br/).  



A região de Pelotas recebeu o alerta do estado em 21/09/2021 por apresentar aumento no 

número de casos/100.000 habitantes durante 3 semanas, incidência de casos maior que outras regiões 

do estado (quase o dobro da média estadual), e cobertura vacinal menor que outras regiões do estado.  

O entendimento da evolução da epidemia depende da ampliação da quantidade e a qualidade 

das informações disponíveis, em especial da divulgação do número de testes de antígeno e RT-PCR 

realizados, com os respectivos números de testes positivos, de forma sistemática. É importante 

também o acompanhamento do retorno das escolas com divulgação de número de casos.  

 Neste momento do enfrentamento da pandemia é fundamental ampliar a vigilância 

epidemiológica e a acelerar a vacinação em Pelotas e região, incluindo o município de Rio Grande, 

que também está com baixa cobertura e tem médio porte populacional. Com a retomada das atividades 

é preciso ampliar a fiscalização sobre a adequação do transporte coletivo no que se refere a lotação, 

ventilação e uso de máscaras. O uso de máscaras deve ser mantido por todos inclusive aqueles que já 

tiveram a doença ou que estão com vacinação completa. 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 2 – Número de óbitos confirmados de covid-19 em Pelotas por semana epidemiológica. 

 

 

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

 


