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APRESENTAÇÃO 
Chegamos à sétima edição do nosso Boletim COES-COVID/UnB! 
Como está evidente, continuamos na fase de transmissão comunitária ou sustentada. A covid-19 

interioriza-se e ganha os rincões do país, assim como têm sido demandados retrocessos às políticas de 
redução do distanciamento social emanadas pelos seus gestores em Estados, como Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina.  

Nesta data, o Brasil passou de um milhão e duzentas mil infecções por coronavírus e mais de 55 
mil mortes, com mais de 697 mil recuperados, e 522 mil em recuperação, com uma incidência de 
606,7/100 mil hab e uma mortalidade de 26,6/100 mil hab. 

Nos solidarizamos com familiares de todos/as estes/as brasileiros/as que nos deixaram! 
Para facilitar o acesso aos Boletins anteriores, a partir desta edição colocaremos no quadro abaixo 

o número do Boletim e o link para acesso a ele. Basta clicar! 
 

Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto 
 

Leia também as matérias sobre nosso Boletim, no Portal UnB. 
Boletim do Coes informa comunidade universitária sobre covid-19 e ações de prevenção na UnB 
Confira os destaques da sexta edição do Boletim Informativo do Coes 
Coes publica cartilha com orientações em caso de contágio pelo novo coronavírus 

 A cartilha com as orientações foi publicada semana passada e anexada ao Sexto Boletim. Acesse-

a aqui: Recomendações e orientações do COES sobre como proceder em caso de contágio. 

Tenha uma boa leitura e lembre-se de que contribuições são sempre bem-vindas. 
Já visitou nosso repositório (Portal da UnB) hoje? 
Contatos: COES-COVID/UnB: coes@unb.br; Sala de Situação (FS): sds@unb.br; Dasu:  
dasu@unb.br. 

 
Prof. Ileno Izídio da Costa 

Presidente COES-COVID/UnB 
 

1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO COORDENADOR - NC) 
 

Em relação a medicamentos e vacinas, ainda não temos respostas definitivas, embora a ciência 
continue avançando nos ensaios clínicos em busca dos testes de medicamentos, bem como crescem os 
candidatos a vacinas com forte incentivo do poder público em busca da(s) sua(s) descoberta(s), principal-
mente nos países do primeiro mundo. 

Sobre a covid-19 no mundo, a Oceania continua com baixíssimas incidências, mas mantendo firme 
a vigilância, com comunicação clara a sua população e muitos esforços públicos para evitar a reintrodução 
da doença. Na África, com seus frágeis sistemas de saúde a infecção continua avançando, também para 
províncias interioranas, inclusive em regiões de fronteiras terrestres. Na Ásia, a Índia destaca-se pelo rá-
pido crescimento do volume de casos, e seu governo tenta lançar estratégias de controle, contudo com 
menor efetividade.  

http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-2-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-3-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-4-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-4-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-6-BoletimCOES.pdf
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4218-boletim-do-coes-informa-comunidade-universitaria-sobre-covid-19-e-acoes-de-prevencao-na-unb
http://noticias.unb.br/76-institucional/4247-confira-os-destaques-da-sexta-edicao-do-boletim-informativo-do-coe
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4243-coes-publica-cartilha-com-orientacoes-em-caso-de-contagio-pelo-novo-coronavirus
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
http://repositoriocovid19.unb.br/
mailto:coes@unb.br
mailto:sds@unb.br
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Na China, grandes metrópoles, para além de Hubei, apresentaram novos casos, levando a sugerir 

uma nova onda de casos, em outro epicentro. Na Rússia, a doença avança, e o período de verão pode 
favorecer a maior taxa de transmissão, apesar de fortes tentativas de conter a mobilidade social por ações 
do Estado.  

A Europa Ocidental, apesar de estar em franca retomada, sofre sobressaltos, como na Alemanha, 
que no processo de reabertura viu a incidência de casos aumentar abruptamente. Outros países também 
apresentaram focos de casos novos, sugerindo que “baixar a guarda” pode ser um risco à recrudescência 
de uma segunda onda da covid-19.  
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Nas Américas, a covid-19 permanece fazendo centenas de vítimas. Nos Estados Unidos, confirma-

se o aumento de incidência, principalmente nos estados mais ao sul, e o país lança estratégias de quaren-

tena para viagens provenientes de diferentes estados. O México continua a apresentar aumento do nú-

mero casos. No sul da América do Sul, a doença ainda não chegou em maior intensidade, talvez por uma 

questão de tempo, ao passo que governos, como do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, fazem fortes 

esforços para impedir alastramento da doença em seus territórios, inclusive com fechamento de frontei-

ras com o Brasil. 

 

Já no Brasil, a covid-19 interioriza-se e ganha os rincões, e têm sido demandados retrocessos às 

políticas de redução do distanciamento social emanadas pelos seus gestores, como nos estados de Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina.  
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Em breve, deverá acontecer o mesmo no Distrito Federal, considerando a fragilidade do sistema 

de saúde, principalmente em regiões bastante populosas da capital, como Ceilândia, Brazlândia, Tagua-

tinga etc, que já estão demonstrando a opção de reabertura de alguns segmentos econômicos, além da 

menor adesão ao distanciamento pela população, muito pelo discurso desunificado dos seus governos. O 

que promoverá um aumento de incidência da doença pouco sustentável à capacidade de atenção especi-

alizada de saúde.  
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E A SITUAÇÃO DO DF? 
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CONTAMINAÇÃO POR REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF 

 

2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique no título para Relatório Completo 

O COES-COVID/UnB, por meio da Sala de Situação da UnB, e a Dasu/DAC acompanham os casos 
notificados através dos bancos de dados e painéis de monitoramento da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), da Johns Hopkins University, do Ministério da Saúde e das Secretarias de Estado da Saúde do país. 
O Situation Report apresenta, diariamente, a ocorrência e a situação do cenário atual da pandemia do 
novo coronavírus no mundo, no Brasil e no Distrito Federal.  

Veja-os aqui! 
 

3. INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB  
1. NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC)  
 

A. E O TRATAMENTO PARA A COVID-19? 
A pandemia de covid-19 e as suas repercussões, algumas mensuráveis, tem preocupado toda a 

humanidade. A alta transmissibilidade, a inexistência de vacina disponível e a suscetibilidade universal à 
doença nos obrigaram a mudanças radicais em nossas rotinas, tais como isolamento social e privação de 
visitas a amigos e familiares.  

E tudo isso torna-se ainda mais preocupante com a informação de que a evolução mais grave da 
doença, inclusive com possibilidade de morte, pode ocorrer em idosos, pessoas que sofrem de obesidade, 
imunossupressão, portadores de cardiopatias e outras comorbidades, ou seja, nós mesmos e parcela re-
levante de pessoas do nosso convívio diário. Assim, é imprescindível um tratamento eficaz para esse mal 
que, mais do que nos privar do convívio social, vem ameaçando vidas. 

É aí que entra a ciência! 

http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818C:/Users/Ileno/Desktop/COVID/DOCS%20SALA%20DE%20SITUAÇÃO/20.05.2020_SITREP.DF.pdf
http://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/situation-report-a-nivel-mundial-3/
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Medicamentos antigos e novos têm sido cogitados para o tratamento da covid-19. Cloroquina, 
azitromicina, remdesivir, lopinavir-ritonavir, nitazoxanida, ivermectina, imunoglobulinas, soro de conva-
lescentes, corticoides, anticoagulantes, imunobiológicos, vitamina D, zinco são algumas das substâncias 
que vêm sendo pesquisadas. Muitos estudos estão sendo realizados em todo o mundo desde os primeiros 
casos na China, e as publicações sobre este assunto estão sendo cada vez mais incrementadas. 

Mas precisamos de pesquisa científica na sua melhor essência para nos responder algumas ques-
tões: 

✓ Como identificar os 80% de pacientes que terão uma evolução clínica benigna e satisfatória 
mesmo sem tratamento específico, daqueles pacientes que terão as evoluções mais graves, exi-
gem cuidado crítico e apresentam elevado risco de óbito? 

✓ Como não prejudicar os pacientes já gravemente enfermos com os efeitos colaterais dos medica-
mentos para combater a infecção que inclusive podem ter consequências graves e letais? Preci-
samos ter certeza da aplicação da regra primária de qualquer bom tratamento: primum non no-
cere. 

✓ Os medicamentos que estão sendo testados conseguem atingir os tecidos afetados em quantida-
des adequadas, mantendo os efeitos observados previamente nos experimentos realizados no 
laboratório? 

✓ Qual o tempo correto para instituir cada tipo de tratamento? Qual a melhor opção para cada 
paciente, levando em conta o conjunto das suas características específicas? 

Aa comunidades científica e acadêmica, assim como todos os profissionais de saúde envolvidos no 
combate à pandemia, não estão estáticos assistindo a tudo isso. Já estamos realizando muitas pesquisas 
e qualificando o cuidado oferecido aos pacientes e ainda temos muito a fazer.  

Ainda, está em andamento uma rápida transformação de atitudes e práticas: 
▪ Reaprendermos que higienizar as mãos é importante, precisamos de estrutura disponível a qual-

quer lugar. 
▪ Rememorarmos os conceitos de etiqueta da tosse: uma atitude de colaboração com a saúde pú-

blica é a permanência no isolamento domiciliar (e sim, merecemos deixar a nossa saúde em pri-
meiro lugar e nos cuidar!). 

▪ Adquirirmos novas práticas de higiene pessoal e limpeza de materiais e dos ambientes que fre-
quentamos. 

▪ Percebermos que há muitas questões que precisamos urgentemente reorganizar enquanto soci-
edade: transporte público, relações de trabalho, novas formas de comunicação, a própria forma 
de aprender e ensinar. 

Quanto ao tratamento, da mesma forma! Estamos sentindo na pele como é difícil e trabalhoso 
construir conhecimentos, é necessário paciência, honestidade, humildade e sobretudo a garantia de de-
dicação de uma quantidade suficiente de recursos públicos para manter ativo e produtivo o sistema de 
ciência e tecnologia que produz as soluções para enfrentar as crises como a da atual pandemia. Ainda o 
financiamento adequado do Sistema Único de Saúde precisa ser priorizado para que possa atender opor-
tuna e efetivamente às necessidades da população, principalmente em tempos críticos. 

Finalmente, fiquemos atentos ao fato de que, a ausência de um tratamento antiviral específico 
não significa que não estamos assistindo nossos pacientes. Há muito conhecimento e ciência nas práticas 
de suporte de clínica médica, terapia intensiva, fisioterapia, enfermagem, farmácia, psicologia e outros 
que são oferecidos a todos os pacientes, além do antiviral efetivo que tanto queremos identificar. Não 
podemos jamais recusar a todos os pacientes acometidos pela covid-19 o acesso a todo esse arsenal que 
já existe e que comprovadamente funciona. 
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B. COMO ESTÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE UnB NO EXTERIOR? 
A Secretaria de Assuntos Internacionais (INT) mantém o acompanhamento de toda a comunidade 

acadêmica da UnB no exterior. Até o dia 25 de junho, 142 docentes, técnicos e discentes permanecem 
em 22 países no exterior, indicando o retorno de mais um colega nos últimos 7 dias. 

No último dia 21 de junho, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o oitavo 
boletim de acompanhamento, incluindo informações de todos os países onde servidores e alunos se en-
contram. O gráfico (abaixo), mostrando a média móvel (7 dias) de óbitos diários de todos os 22 países e 
do Brasil, indica que apenas o nosso país, o Chile, o México e a Rússia mantêm a tendência de alta. Dos 
países onde há membros da comunidade acadêmica da UnB, o principal destaque é a Austrália, que não 
apresenta nenhuma morte decorrente da covid-19 desde 28 de maio. 

 
 

C. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 
Veja matéria com mais detalhes aqui no Boletim 39 da UnBTV. 
 

D. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
A Prefeitura da UnB, por meio da Coordenação de Manutenção Predial (CAP/PRC/DIRAD) informa 

que a revisão/manutenção em banheiros, na última semana, chegou ao total de 181 banheiros de 19 
prédios, onde foram concluídos FM (8), Autotrac (9), Uleg FS (8), Maloca (5), Secom (1), Ceam (1), além 
da instalação de dispensers entre áreas de circulação/banheiros para sabonete líquido/álcool em gel nos 
prédios do ICC (66), FT (159), FCE (20).  

Esses números representam um total de 69% sobre a demanda levantada de banheiros com ne-
cessidade de manutenção (263), restando assim 31% a serem ainda revisados. A CAP/Dirad segue dando 
continuidade aos levantamentos e às manutenções nos banheiros visando a mais breve conclusão dos 
serviços.  

Atualmente se encontram em execução serviços de manutenção nos banheiros da FT, Multiuso II, 
Dimeq, Garagem, PRC, e em agendamento para início dos serviços nos prédios da FE, SG1, SG, 8, SG 09, 
SG11, STI, CDT, Multiuso II, Faculdade de Direito e Maquete. 

Retificação: no Boletim 3, onde se lê Ceam (12), leia-se Multiuso I (12). 

https://www.youtube.com/watch?v=SKx5Ck-wW0s
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2. SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)  
 
A. UNIVERSIDADES E A PANDEMIA 
O retorno às aulas, de maneira segura, tanto para alunos quanto para professores e técnicos, está 

em discussão na UnB. No dia 17/06, foi realizada a live Universidade em tempos de pandemia, organizada 
pelo projeto de extensão Meninas Velozes, cujo objetivo foi discutir quais as condições de retorno na UnB 
e comparar as experiências da profa. Teresa Rebelo, da Faculdade de Psicologia, Sociologia e Ciências da 
Educação da Universidade de Ruen Normandie e Valérie Ganem, da Universidade Sorbonne Paris-Nord, 
ambas na França. Neste evento, foram discutidas as medidas adotadas durante a quarentena nas univer-
sidades, assim como as medidas que estão em implementação para o retorno gradativo das atividades 
presenciais.  

Também foram discutidas as medidas sugeridas para serem adotadas pela UnB, comparando com 
as experiências da França.  
 

B. ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA TERCEIRIZADOS (EducaUnB-COVID-19) 
Esta estratégia encontra-se em negociação entre a administração e as empresas terceirizadas para 

implementação das ações. 

  

 

3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP - Clique 
aqui e veja no Portal) 

 
 
Desde o início da pandemia até dia 24/06/20 foram regis-
tradas 103 solicitações para atendimento psicológico indi-
vidual on-line.   
 
Devido à alta procura foram suspensas as inscrições para 
participação no Grupo Terapêutico Breve para Familiares 
de Vítimas da Covid-19.  
 
Futuramente serão reabertas e divulgadas novas vagas.  
 
Estimava-se a realização de apenas um grupo para essa ati-
vidade, entretanto em função da alta demanda (86 inscri-
tos) serão ofertados três grupos.  

  
 

http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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Em parceria com professores e psicólogos da Universidade 
de Coimbra/Portugal, Universidade Federal Fluminense e 
Universidade de São Carlos realizou-se a 2ª Roda de Con-
versa sobre os Impactos da pandemia no processo de apo-
sentadoria.  
 
Uma 3ª Roda de Conversa sobre o tema Envelhecimento e 
aposentadoria: sentimentos vividos e ações inovadoras du-
rante a pandemia está prevista para dia 01/07/20. 

 
 

 
 
 
A Escuta Virtual voltou a receber inscrições de forma contí-
nua, com a participação de servidores, estudantes, terceiriza-
dos e a presença de pessoas externas à UnB. Tivemos 37 ins-
crições.   
 
Ajude a divulgar e venha participar conosco!!!  
 
Link.tree/DASU 
 

 
  
 
 
A Oficina Canções e Reflexões acontece toda sexta feira às 
15h, conduzida pelas psicólogas Fernanda Cardoso da Silva e 
Madalena Maria Cavalcante Ribeiro. Os participantes têm sido 
servidores, estudantes e docentes.  
 
A psicóloga Fernanda Silva desenvolve atividade com o GT de 
Promoção e Prevenção à Saúde toda segunda-feira, às 14h30, 
para o fortalecimento do grupo, compartilhamento de ideias, 
reflexões e vivências por meio da música.   
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Dia 22/06, iniciou-se a roda de conversa De que corpo fala-
mos, uma reflexão sobre padrões estéticos, sexualidade, gê-
nero e transtornos alimentares, conduzido pela professora Si-
lene Lozzi bióloga com formação em psicanálise. A atividade 
teve uma participação significativa de estudantes.  
 
A roda de conversa acontece às segundas-feiras às 16h30 
 

 
 

 
 
 
Neste momento, precisamos que a comunidade nos ajude a 
escrever 230 cartas solidárias para os trabalhadores dos cemi-
térios.  
 
Por favor, envie sua carta solidária para 
promo.prev2020@gmail.com.  
 
Vamos fortalecer nossa rede de solidariedade! 
 

 
O SSMAP lançou seu terceiro Boletim esta semana! Disponibilizaremos no próximo Boletim do 

COES. Conheça as atividades do SSMAP pelo link https://linktr.ee/dasu  ou pelos sites: dasu.unb.br e 
dac.unb.br.  

 

4. SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da pandemia de covid-19. O 

material é veiculado no Portal da UnB, nos canais de mídias sociais da Universidade e na programação da 
UnBTV.  Matérias jornalísticas e artigos de opinião foram publicados esta semana no portal de notícias e di-
vulgados nas redes sociais.  

Vídeos https://www.youtube.com/user/unbtv  
Matérias jornalísticas https://noticias.unb.br/publicacoes  
Artigos de opinião https://noticias.unb.br/artigos-main  

Twitter: @unb_oficial - Instagram: @unb_oficial - Facebook: oficialUnB 
 

Veja o último vídeo informativo da UnBTV. 
 

mailto:promo.prev2020@gmail.com
https://linktr.ee/dasu
https://noticias.unb.br/artigos-main
https://www.youtube.com/watch?v=SKx5Ck-wW0s
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5. SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP)  
O SGPC com o auxílio da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho 

(DGP/DSQVT/CEST) iniciou as inspeções de saúde e segurança do trabalho. O foco são ambientes laborais 
em atividades essenciais e aqueles que estão atuando no enfrentamento à pandemia que mantiveram 
suas atividades de forma presencial e desenvolvendo projetos durante a suspensão das atividades na UnB. 

A metodologia utilizada prevê a utilização de aplicativo desenvolvido pelo Coes, sendo que as de-
mandas por inspeção deverão ser registradas por meio do link Formulário de Levantamento Situacio-
nal,que deve ser preenchido por todos os setores que mantém atividades presenciais na UnB e reúne 
informações, como número de pessoas trabalhando, categorias funcionais, responsável pelo local, ende-
reço, atividades realizadas, entre outras.  

Solicitamos que os cadastramentos sejam realizados em nível setorial (laboratório, secretaria, co-
ordenação) ao invés de genericamente por centro de custo (departamento, faculdade ou instituto). Os 
centros de custo que anteriormente promoveram o preenchimento de forma geral serão contatados para 
adequação das informações prestadas. 

Informamos que ao final de cada visita será elaborado Relatório Técnico de Inspeção (RTI), que 
será encaminhado às áreas via Sistema Eletrônico de Informações (SEI-UnB), com manifestação das se-
guintes possíveis conclusões: (1) Ambiente adequado para as atividades; (2) Ambiente adequado para as 
atividades, com ressalvas; e (3) Ambiente inadequado para as atividades, com urgência nas adequações 
de Saúde e Segurança do Trabalho. 
 

4. REFERÊNCIAS E DOCUMENTOS ESSENCIAIS  

Links úteis  
Organização Pan-americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde  
Ministério da Saúde 
Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 (MS) 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal 
Plano de Contingência do Coronavírus/SES/GDF  
Combate às fake news do Ministério da Saúde 
Andifes - Tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus 
Dados Corona vírus Brasil: https://covid.saude.gov.br/ 
https://portal.fiocruz.br/coronavirus 

Planos de contingência 
BRASIL. Ministério da Saúde, Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronaví-
rus COVID-19. Brasília, 2020. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fe-
vereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf. Acesso em: 6 maio 2020 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Contingência: coro-
navirus Covid-19.Versão 5. Brasília, 2020. Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/. 
Acesso em 6 maio 2020 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Plano de Contingência da Fiocruz diante da pandemia da doença pelo SARS-
CoV -2 (Covid 19). Disponível em: https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documen-
tos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf. Acesso em: 6 maio 2020 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=oZs17AtjK024M8jm1I-AWX04pUjRp01AtDGtUVSDF_1UMUlYSEc0VEFWVjcyV0tJQkdPUkRMRzJVWiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=oZs17AtjK024M8jm1I-AWX04pUjRp01AtDGtUVSDF_1UMUlYSEc0VEFWVjcyV0tJQkdPUkRMRzJVWiQlQCN0PWcu
https://www.paho.org/bra/
https://www.saude.gov.br/
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://www.saude.df.gov.br/
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