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Comitê de Monitoramento do Coronavírus 
– MEMÓRIA DA REUNIÃO 10 – 

06.05.2020 – 14h 
webconf 

 

PAUTA: 

- informes dos campi 
- sobre a oferta das pranchas às Sec. Mun. de Saúde 
- orientações sobre o Seminário Saúde Mental em tempos de pandemia 
- atual panorama da pandemia na região da Unipampa 
- informes gerais 
 

 

 

Inicialmente foi disponibilizada a palavra para atualizações dos informes sobre a 

situação nos municípios. Jaguarão e Caçapava do Sul agora tem o 1º caso 

confirmado. 

 

Quanto à oferta das pranchas para auxílio no diagnóstico de pacientes com 

necessidades especiais, Cláudia relembra que na reunião do dia 23.04,  a Profª 

Amélia Bastos apresentou e solicitou apoio do Comitê na divulgação do 

material e no oferecimento às Secretarias Municipais de Saúde das dez 

unidades. Acordou-se que os Comitês Locais teriam tal incumbência. O pedido 

foi reiterado na reunião do dia 29.04 e após, um e-mail foi encaminhado aos dois 

membros dos Comitês Locais (Diretor + membro do NuDE). E, relembra também 

que a Profª Amélia disponibilizou seu endereço institucional para qualquer 

necessidade ou dúvida nesta demanda. Os presentes responderam que os 

câmpus Alegrete, Uruguaiana, Bagé e São Gabriel já agilizaram o 

oferecimento.  

 

Sobre o Seminário ‘Saúde Mental em tempos de pandemia’: os nomes 

apresentados na última reunião foram todos confirmados. Luan (ACS) 

esclareceu sobre a parte técnica e a possibilidade de o mesmo ser ofertado via 

youtube, explicando sobre a vantagem de que há grande familiaridade da 

comunidade em geral com a plataforma e que não há número máximo para 

inscrições. Será disponibilizado um link de acesso e, ao longo do evento, no 

chat, será disponibilizado o formulário para preenchimento de dados para 

aqueles que quiserem certificado. A mestre de cerimônias (Aline – ACS), os 

palestrantes e o mediador entrarão na sala RNP e da sala será a transmissão 

para o youtube – e no próprio chat da plataforma serão postadas as 

perguntas.  

Cláudia esclarece que, a exemplo do Seminário anterior, as questões que por 

ventura não forem respondidas (para não extrapolar o tempo – pensa-se em 40 
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minutos, mais ou menos), serão encaminhadas aos palestrantes pelo mediador 

e após respondidas, serão postadas no site do Comitê. 

 

Para apresentar o cenário sobre o atual panorama da pandemia, foi 

disponibilizada a palavra ao staff da Saúde: 

 

Débora: que faz parte também do Comitê Científico do RS, esclarece que não 

há, em nível estadual, data para retorno às aulas. Observa a importância da 

cautela, uma vez que os casos estão aumentando no estado. Esclarece que, 

desde o pico até o começo da estabilização dos casos, o prazo é de 02 meses. 

Sabe-se da ansiedade da comunidade acadêmica por definição de prazos para 

retorno, mas sugere uma observação cautelosa. Destaca que o fator 

vulnerabilidade social é fator determinante para o aumento do  nº de casos. 

Ressalta que há possibilidade de os infectados serem reinfectados, pois  

não estão produzindo anticorpos.  Não há previsão de quando o estado atingirá 

o pico; sabemos que os casos estão em ascensão. 

 

Paulo Salim: há uma velocidade impressionante no aumento do nº de casos, 

que já ultrapassam os 250 mil. Só no Brasil, são mais de 8 mil casos – com 

cerca de 600 óbitos nas últimas 24horas. No RS temos até agora 83 óbitos. 

Norte, Nordeste e Sudeste a situação está bem mais complicada que no Sul. 

 

Darlene: houve boatos de que a UFRGS e a UFSM estariam planejando para 

breve o retorno presencial, mas isto não é verdade, ambas permanecem 

analisando  a situação com muita cautela especialmente porque segue 

aumentando o nº de casos na região central do estado. 

 

Mario Celso: entende que é importante transmitir aos alunos que a pandemia 

precisa ser analisada semanal/quinzenalmente. Há ondas a serem 

consideradas. E defende que as universidades federais devem se articular 

para tomarem atitudes coordenadas, buscando uma harmonia nas tomadas de 

decisão. 

 

 

Próxima reunião do Comitê: não ficou agendada. Será combinada no grupo 

de whats. 

 

 

Responsável pela presente memória: 

 

CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO 

SIAPE 1780451 

PROGRAD 
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