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O Comitê UFPel Covid-19, vem por meio de nota técnica alertar para a mudança do cenário da 

epidemia de Covid-19 em Pelotas e chamar atenção para questões importantes sobre medidas de 

proteção e controle da doença. 

Depois de uma queda consistente no número de casos, desde o dia 22 de setembro Pelotas está 

com o número de casos em elevação, registrando 176 casos novos por 100.000 habitantes na semana 

passada (SE 42), o que corresponde a um cenário de alta transmissão (Gráfico 1). Pelotas apresentou 

também 9 óbitos, sendo o maior número nas últimas 7 semanas. Em 24 de outubro de 2021, 54 pessoas 

estavam internadas em enfermaria e 27 em UTI covid-19. O número de pessoas internadas em UTI é 

o maior desde 31 de agosto. (Gráfico 2).  

O aumento do número de casos e óbitos, acompanhado de aumento nas internações em 

enfermaria e UTI sugere que, para além de um eventual aumento da testagem e liberação de casos 

represados, há efetiva piora da epidemia em Pelotas.  

 Tem havido muitos relatados de problemas na adesão às recomendações do Guia de Vigilância 

Epidemiológica, resultando em insuficiente rastreamento de contatos e falta ou realização por período 

insuficiente do isolamento de casos e contatos. Orientações insuficientes ou equivocadas sobre quem 

deve ser considerado contato próximo ou sobre o período necessário de isolamento, falta de atestado 

médico ou atestado médico por período insuficiente, falta de clareza sobre a necessidade de esperar 24 

horas de remissão dos sintomas respiratórios e da febre para retornar as atividades são alguns dos 

motivos que fazem com que tenhamos circulação de pessoas que estão em período de transmissão da 

doença. 

Quanto à vacinação, o Painel Covid-19 parou de divulgar o percentual da população total 

vacinada mas, considerando o número absoluto informado, estimamos que em torno de 54% da 

população realizou as duas doses da vacina ou a vacina de dose única. O avanço rápido da vacinação 



é muito importante principalmente diante da possibilidade da chegada e disseminação da variante 

delta, para qual, somente duas doses das vacinas disponíveis pode conferir boa proteção contra casos 

graves de covid-19. Para isso, é necessário que o município acelere o ritmo de vacinação e que também 

comece a vacinar os adolescentes de 12 e 13 anos como outros municípios já estão fazendo. 

Nesta situação em que houve grande retorno às atividades presenciais, é fundamental a adequada 

vigilância epidemiológica, o avanço da vacinação, a ventilação dos ambientes, a manutenção do 

distanciamento, do uso de máscaras de boa qualidade e das medidas de higiene. É importante destacar 

que essas medidas devem ser praticadas por todos, inclusive aqueles que já foram vacinados ou que já 

foram diagnosticados com covid-19. As autoridades e a própria população devem fiscalizar o 

cumprimento das medidas de prevenção em todos os ambientes, inclusive nas escolas, no trabalho e 

no transporte público.  

 

 

 

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. 

 


