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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.  

Desde o dia 16 de junho, a média móvel de número de casos diários vem caindo em Pelotas, 

mas o município ainda se encontra em situação de alta transmissão com 131 casos por semana para 

cada 100.000 habitantes (mais de 100 casos por semana para cada 100.000 habitantes), registrando 

448 casos novos na SE 29 (Gráfico 1). O número de óbitos diários também vem apresentando queda, 

de 25 óbitos na SE 27 para 15 óbitos na SE 29 (Gráfico 2). 

Desde o final de junho e pela primeira vez em 2021, observamos uma diminuição contínua no 

número de internações em leitos de UTI, entretanto o município ainda tem mais pacientes covid-19 

internados do que no pior momento do ano passado, ocorrido em 18 de agosto de 2020.  Em 27 de 

julho de 2021 está com 37 leitos ocupados (Gráfico 3). 

 Outro aspecto a ser destacado é a circulação da variante delta, cuja transmissão comunitária 

no RS foi confirmada no estado no dia 24 de julho. A variante delta é mais transmissível, isto é, tem 

mais facilidade de infectar as pessoas do que as outras variantes, o que reforça a necessidade da 

manutenção do uso correto de máscaras, de medidas de higiene e a não realização de aglomerações, 

por parte de toda a população, incluindo quem já teve a doença ou já foi vacinado. 

A melhora da situação sanitária está relacionada à vacinação da população, em especial dos 

grupos prioritários. Atualmente, Pelotas têm 55,2% da população vacinada com a 1ª dose e 24,4% 

vacinada com a 2ª dose ou com vacina de dose única. Para que os números continuem em queda nas 

próximas semanas é muito importante avançar com a campanha de vacinação. Considerando que a 

eficácia das vacinas em relação a variante delta parece ser reduzida, especialmente para aqueles 

apenas com a 1ª dose, é fundamental que a população busque fazer a 2ª dose assim que esta estiver 

disponível para o seu grupo. 

É importante também ampliar a vigilância epidemiológica, realizando amplo rastreamento de 

contatos, monitoramento de casos e contatos e testagem em tempo oportuno. A avaliação do nível de 

transmissão no município depende do percentual de testes positivos. A porcentagem de teste RT-PCR 

positivos igual ou superior a 10% em uma semana indica alta transmissão. 



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 – 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. 

 

 


