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Comitê de Monitoramento do Coronavírus 
– MEMÓRIA DA REUNIÃO 15– 

05.08. 2020 – 15h 
webconf 

 

PAUTA: 
-  atualização dos câmpus /municípios; 

- App Saúde Uruguaiana; 

- proposição para o 4º Seminário do Comitê; 

- informes gerais. 

 
 

Presenças:  
CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO  
CHARLES QUEVEDO CARPES  
LUAN KOCHANN ZUBARAN  
SHIRLEY GRAZIELI DA SILVA NASCIMENTO  
ADRIANO LUIS SCHUNEMANN  
ALAN CARVALHO  
CLAUDIO SCHEPKE  
CLAUDIO SONAGLIO ALBANO  
DARLENE ROSSANE RECK  
DIEGO GUIMARAES NUNES  
ELENA MARIA BILLIG MELLO  
LETICE DALLA LANA  
MARCELE FINAMOR DOS SANTOS  
MARIO CELSO SPEROTTO BRUM  
MIRIAM MOREIRA DA SILVEIRA  
PATRICIA FORGIARINI FIRPO  
PAULO EDUARDO SANTOS PAIVA  
THIAGO ANTONIO BEURON  
THIAGO DA SILVA SAMPAIO Th 
 

 

Justificaram ausência, por estarem participando de curso de formação da 

PROGRAD: Ana Cristina Rodrigues, Carla Sehn e Débora Pellegrini. E 

também Aline Alvarenga (em reunião com a PROAD) e Carolina (em reunião 

com a PRAEC). 

Adriano Luis comunica que está representando o Campus SG como Coord. 

Acadêmico e como Diretor do campus em exercício, uma vez que o Prof. 

Fabiano (diretor em exercício), está em férias. 

 

Inicialmente foi retomada a questão da disponibilidade de EPIs nos câmpus. 

Cláudia esclarece que a Coordenação do Comitê, no mês de julho, em 

parceria com o GT Protocolos de Retorno fez um levantamento via e-mail, com 
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apoio da Chefe da Divisão de Laboratórios (DILAB), Bárbara Noronha, para 

sabermos sobre a atual disponibilidade de EPIs nas diferentes unidades.  

Obtivemos resposta dos seguintes câmpus: Dom Pedrito, Itaqui, Uruguaiana, 

São Gabriel, Alegrete, São Borja e Caçapava do Sul. 

 

Campus DP não tem estoque de luvas nem máscaras , todas estão distribuídas 

pelos laboratórios (umas 15 ou 20 caixas de máscaras descartáveis de TNT e 

umas 30 caixas de luvas).Comunicaram que o pedido de compras do ano 

passado teve problemas e não conseguiram adquirir as luvas que já estavam em 

falta. Aproveitaram a consulta para solicitar a cedência destes materiais, caso 

algum campus tenha uma quantidade razoável em estoque e possa ceder. 

O Campus Itaqui informou que tem: 145 óculos de proteção, ampla visão;  237 

máscaras descartáveis PFF1; 32 cx de luvas nitrílicas (P, M e G) e 52 cx de 

luvas látex (M e G). 

O Campus Uruguaiana não tem local para armazenamento, distribui as luvas 

assim que as recebe entre os diferentes laboratórios, assim que, a Coordenação 

Local de Laboratórios do campus não possui estoque de luvas (a última 

distribuição foi no início do ano, organizando o início do semestre 2020/1). 

Quanto á mascaras, o campus não costuma tê-las em estoque.  

O Campus SG não possui máscaras em estoque. As 45 cx de luvas que tinham 

foram doadas para a Secretaria de Saúde do município no fim do mês de 

março.  

O Campus Alegrete informou que tinham 28 máscaras; além de luvas de 

procedimento não cirúrgico: 35 cx tam. G nitrilo sem pó; 59 cx tam. G com pó e 

30 cx tam. M sem pó. 

O Campus SB informou que os Laboratórios do campus não possuem 

luvas, máscaras e EPIs. 

O Campus CÇ informou que não possuem caixas de luvas, nem de máscaras, 

em estoque. Que os poucos pares de luvas que tem estão nos laboratórios, 

necessárias às atividades que vêm sendo realizadas.  

 

Shirley relembra que, conforme já havia sido dito, foi feita uma consulta à 

PROPLAN acerca da compra desses materiais – e a resposta é que foram 

encomendados, mas que ainda não chegaram. 

 

Em continuidade foi solicitada a atualização sobre atual situação de cada 

campus / município, no tangente à pandemia: 

 

Diego – São Gabriel: 45 suspeitos; 158  casos ativos ( 13 isolados hospital + 

145 isolados em residência); 327 recuperados; 16 óbitos; 3590 descartados.  

 

Muriel – São Borja:  220 casos; 5 óbitos; 250 assintomáticos. 
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Cláudio – Bagé: 7 óbitos e centenas de casos positivos. 

 

Marcele – Alegrete: 277 casos confirmados, com 170 recuperados, 97 ativos 

(86 em isolamento domiciliar e 11 hospitalizados) e 10 óbitos.E está aumentando 

muito o número de casos. 

 

Aline – Caçapava do Sul: em  03.08, segundo boletim oficial, o número de 

positivos para Covid-19 é de 336, ou seja houve um acréscimo de 06 novos 

casos em relação ao último boletim, sendo que, destes, são 221 confirmados 

Positivos Testes Rápidos tendo subido 04 casos em relação ao boletim anterior 

e 115 PCR, 02 a mais que o anterior. Houve aumento de 03 casos em 

investigação e aguardando resultado, que agora somam 17. 

O número de Testes Negativos subiu para 1904 e de curados agora somam 292 

pessoas, 14 a mais que estavam em tratamento PCR e testes rápidos IGM. 

Os monitorados agora são 232. Ou seja, 07 a mais que no último boletim. 

Atualmente são 04 os pacientes internados no Hospital de Caridade Victor Lang. 

Os óbitos permanecem em 08. 

 

Alan – Sant’Ana do Livramento: 249 casos confirmados, 46 ativos, 4 óbitos, 

199 recuperados, 19 em análise, 2609 descartados. Também fizeram entrega de  

22 cestas básicas aos discentes que ficaram na cidade. 

 

Adriano, campus SG destaca a iniciativa do Laboratório COVID, do Campus  

São Gabriel, que desde o dia 14.05.20 está em atuação – iniciativa COVID 19 – 

RT – PCR. Destaca que há uma enorme demanda por  EPIs para as atividades 

e que este trabalho foi montado através da iniciativa dos professores Andrés 

Cañedo, Jeferson Luis Franco, Juliano Boldo, Luiz Fernando Roesch e Paulo 

Marcos Pinto , com verbas de suas pesquisas. Estão recebendo doações de kits 

dos municípios que estão sendo atendidos. Adriano ressalta a intensa demanda 

que o Laboratório vem recebendo, inclusive com atividades que, não raro, vem 

sendo realizadas sábados e domingos. O total de amostras processadas até a 

presente data foi de 2963 amostras. Deste número 13 foram repetidas e 31 

obtiveram respostas inconclusivas. O total de amostras que obteve-se resultado 

positivo para SARS-CoV-2 até o momento foi de 611, representando 20,93 % 

das amostras entre positivados e não detectados (2919). Municípios atendidos 

pelo laboratório e respectivo número de amostras processadas: Alegrete, 

136; Barra do Quaraí, 46; Itaqui, 41; Manoel Viana, 26; Rosário do Sul, 677; 

Santa Margarida do Sul, 28; Sant’Ana do Livramento, 623; 

São Gabriel, 1202; Uruguaiana, 60; Vila Nova do Sul, 124. Em alguns dias, 

também serão incluídos os municípios de Maçambará e Caçapava do Sul. 

 

Sobre o App Saúde Uruguaiana: 
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Charles falou sobre o recém lançado App Saúde, no município de Uruguaiana. 

Destaca a importância do mesmo e deixa claro que foi fruto de um projeto de 

pesquisa do referido Campus, e não uma iniciativa do Comitê. O mesmo pode 

ser acessado pelo link https://applink.com.br/app_da_saude_em_uruguaiana e 

em breve estará disponibilizado na Play Store, e isso será amplamente 

divulgado.  Elena destaca que o App foi feito em parceria entre o campus e a 

Prefeitura Municipal de Uruguaiana é um aplicativo criado para ter continuidade, 

mesmo após a pandemia, para ficar disponível para a comunidade. Essa é a 

deia. Explica que a profª Rovana Kinas Bueno, responsável pelo Projeto/ação 

App SAU – Aplicativo da Saúde de Uruguaiana, juntamente com  Jeferson 

Rafael Bueno, também se disponibiliza para dar maiores esclarecimentos. E 

apresentou o resumo do mesmo: Constata-se que ainda há muita 

desinformação sobre os serviços de saúde para grande parte da população: 

muitos não sabem qual serviço de saúde procurar, onde estão localizados ou o 

que é oferecido em cada serviço. Além disso, a COVID-19 tem abalado o mundo 

inteiro causando milhares de mortes. Como resposta, diversas organizações 

governamentais e não governamentais uniram-se para combater a pandemia 

causada pelo novo coronavírus. No Brasil, muitas Universidades e Institutos de 

pesquisa estão na busca de soluções e estratégias para lidar com a preocupante 

situação. Na região do Pampa e Fronteira Oeste, a Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA) tem se destacado em ações relacionadas à pandemia 

causada pela SARS-COV-2. Dessa forma, esse projeto de pesquisa e inovação 

em saúde busca fazer parte dessas ações da UNIPAMPA, propondo o 

desenvolvimento de um aplicativo Android, via linguagem Java, para apresentar 

informações sobre os serviços de saúde de Uruguaiana e a COVID-19. O 

aplicativo será desenvolvido com API level 19 (Android kitkat) que atinge 98,1% 

dos dispositivos móveis com Android. Como resultado, espera-se fornecer 

(gratuitamente nos idiomas português, inglês e espanhol) para a população de 

Uruguaiana e região, um meio de acessar informações confiáveis e atualizadas 

sobre os serviços de saúde do município e a COVID-19. Dentre essas 

informações, pretende-se descrever: informações de cada serviço de saúde; 

onde estão localizados esses serviços no mapa de Uruguaiana; informações 

sobre a covid-19 como sintomas e orientações dos fluxos de atendimento (como 

o que fazer e para onde ir); bem como informações sobre as campanhas de 

saúde, um espaço para crianças e telefones úteis. 

Período: Início em março de 2020. Projeto permanente. 

Público-alvo: Toda a comunidade (do município de Uruguaiana-RS e região). 

 

Foi relembrado que conforme o acordado na última reunião,  foi encaminhado a 

todos os câmpus o referente Ofício via SEI para que as equipes diretivas 

providenciem a nominata dos COE-E de cada campus. O nº do processo a que 

se refere esta demanda no SEI é o  23100.010098/2020-32. Foi ressaltado que 

https://applink.com.br/app_da_saude_em_uruguaiana
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esta, conforme sabemos, é uma exigência legal, do governo do Estado. Foi 

relembrado que estes COEs são de extrema importância. 

Dúvida da profª Elena: sobre um membro da área da higienização dos COE-E, 

estabelecido na norma. Esclarecimento: como a limpeza na Unipampa é 

terceirizada, para contornar e padronizar,  sugerimos incluir no COE-E a figura 

do coordenador administrativo ou a do servidor que é fiscal do contrato. Foi dito 

também sobre o mesmo ser formado com pessoas que estão no Comitê, no GT 

de Protocolos e mais pessoas do que o mínimo estabelecido, bem como a 

importância de haver alunos nos COE-E locais. E foi relembrado que dentre as 

atribuições dos COE-E também está a responsabilidade de fiscalização do 

efetivo cumprimento do que estiver estabelecido no Plano de Contingência. 

 

 

Proposição sobre om 4º Seminário do Comitê: 

Tendo em vista que estamos vivenciando o 5º mês de trabalho remoto e a 

propagação cada vez maior do novo coronavírus na região de abrangência da 

Unipampa (e no estado do RS como um todo), a coordenação do Comitê, 

juntamente com o satff da saúde do GT Protocolos de Retorno  propõe um novo 

Seminário – o 4º desde a formação do Comitê. O objetivo do mesmo é situar 

institucionalmente a comunidade acadêmica acerca da pandemia e sobre a 

atuação do Comitê neste contexto. Shirley esclarece que a ideia é a realização 

de uma tarde de esclarecimentos e reflexão, e foi sugerido o título “5 meses de 

Pandemia do COVID 19 – o que ainda há para ser dito”. Seriam falas sobre o 

vírus e seu comportamento; sintomas e profilaxia; linha do tempo da pandemia 

(com um olhar voltado pra a nossa Região); projeções e atuação do Comitê ao 

longo deste tempo. Luan e Cláudia colocam que seria um evento voltado à toda 

a comunidade acadêmica, e destacam a importância de que as 

informações/orientações sejam dadas deforma institucional, uma vez que as 

discrepâncias, confusões e desinformações têm sido frequentes. Mario Celso 

coloca que deve ser acrescido à pauta os devidos esclarecimentos acerca das 

duas vacinas que estão sendo testadas no país (a de OXFORD e a vacina 

chinesa). Todos os presentes deram anuência para o planejamento do evento, 

que deverá (ainda sem definição de data) acontecer na primeira quinzena de 

setembro. 

 

Próxima reunião do Comitê: não ficou agendada. Será combinada via 

grupo de whats. 

 

Responsável pela presente memória: 

 

CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO 

SIAPE 1780451 

PROGRAD 


