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O Comitê UFPel Covid-19 vem por meio de nota técnica sinalizar a melhora do cenário da 

epidemia de covid-19 em Pelotas. O município esteve em situação de alta transmissão até a semana 

epidemiológica 14 (03 a 09/04/2022). Na semana epidemiológica 15 (10 a 16/04/2022) o município 

teve 67 casos novos por 100.000 habitantes por semana e na semana epidemiológica 16 (17 a 

23/04/2022), 67 casos novos por 100.000 habitantes por semana (Gráfico 1). Conforme os critérios 

do Centro de Controle de Doenças dos EUA Pelotas está em um cenário de transmissão substancial. 

Em 25/04/2022 haviam sete pessoas internadas em leitos de enfermaria e três em leitos de UTI 

apresentando uma redução consistente nas internações. Nos últimos 12 dias a média móvel de óbitos 

ficou abaixo de 1, situação que não ocorria desde o início de fevereiro. 

 Este cenário certamente reflete o avanço na vacinação, com 70% da população tendo 

completado a 2ª dose da vacina. Entretanto, ainda persistem desafios. Somente 49,4% da população 

está com esquema vacinal completo (2ª dose para 5 a 17 anos e 3ª dose para adultos e idosos). Um 

contingente importante de 34% de crianças de 5 a 11 anos ainda não recebeu nenhuma dose de vacina. 

Além disso, mais de 70000 pessoas estão com a 3ª dose da vacina atrasada. É preciso continuar 

ampliando a cobertura vacinal porque, com o passar do tempo, aqueles que estão completamente 

vacinados, especialmente após o sexto mês da última dose terão uma queda na imunidade conferida 

pela vacina.  Portanto, é imprescindível continuar avançando na vacinação, com um foco na promoção 

da equidade, ou seja, destinando maiores esforços para as regiões da cidade ou para grupos 

populacionais onde a cobertura está mais baixa! 

 Em nível mundial existem várias populações com coberturas de vacinação muito baixas e com 

número de casos e óbitos com grande subnotificação. Assim, continua preocupando a possibilidade de 

surgimento de novas variantes, em particular variantes que sejam capazes de escapar da imunidade 

conferida pela vacina. Esse aspecto combinado com a queda natural da imunidade entre as pessoas 

vacinadas sugere que deve ser mantida a precaução. Além da vacinação, salientamos que o uso de 

máscara de boa qualidade em ambientes fechados e/ou com aglomeração confere uma boa proteção 

contra a infecção pelo vírus causador da covid-19. Em particular pessoas de alto risco devem 



considerar fortemente a possibilidade de manutenção do uso de máscaras. Deve ser garantida a 

ventilação cruzada nos ambientes. 

 A vigilância epidemiológica deve ser mantida para que se possa acompanhar a situação 

sanitária do município. Essa estratégia será necessária inclusive quando for alcançada a endemização 

da covid-19 uma vez que o cenário mais provável é de endemização com surtos.  

 

 

 

 

 
 

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

 


