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O COMITÊ CIENTÍFICO de apoio ao enfrentamento à Pandemia da COVID-19 do RS 

expressa sua preocupação com o estágio atual da pandemia. Desde março de 2021, 

nosso estado está passando pelo pior momento desta pandemia. Com os esforços do 

povo gaúcho foi possível reduzir o número diário de óbitos, mas este registro ainda está 

elevado. Esta redução, associada com o aumento da mobilidade, traz uma falsa sensação 

de controle da pandemia na sociedade, que pode contribuir para o aparecimento de 

novas ondas. 

A substituição do modelo de bandeiras por um novo sistema pode ter 

contribuído para esta percepção pública equivocada de que a pandemia está controlada. 

É fundamental lembrar que o número atual de pacientes em leitos clínicos e UTIs ainda 

é superior ao pior momento de 2020. A circulação de variantes mais transmissíveis, 

como a P1, também contribui para aumentar o risco de uma nova onda1,2. É importante 

reforçar que apenas 10% da população gaúcha completou o esquema vacinal proposto 

com duas doses (até 13 de maio de 2021).  

Neste sentido, este Comitê reforça a necessidade de manter o uso de máscara, 

higiene das mãos e manter os ambientes sempre ventilados. Além disto, é preciso 

manter todos os outros cuidados para reduzir a circulação do vírus, conforme 

amplamente divulgado pelas notas anteriores deste comitê científico3. 
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