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APRESENTAÇÃO 
Quatro meses de pandemia e chegamos no nosso decimo primeiro Boletim COES-COVID/UnB! 
Infelizmente, estamos chegando 2 milhões e 300 mil casos confirmados, porém com mais de 1 

milhão e 500 mil recuperados e 84 mil mortes! 
No mundo, já ultrapassamos os 15 milhões e 500 mil casos, com 8 milhões e 700 mil recupera-

dos e chegando aos 634 mil mortos. 
Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.311 novas mortes. 
A taxa de letalidade (número de mortes por registros da doença) está em 3,7%. 
São Paulo (452.007), Ceará (156.242), Rio de Janeiro (151.549) e Pará (144.467) seguem como os 

Estados com mais casos acumulados. 
O Estado paulista tem também o maior número de mortes (20.894), seguido por Rio (12.535) e 

Ceará (7.374), segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 

Registraremos, sempre, nosso pesar e nossa solidariedade para com familiares e amigos de to-
dos/as estes/as brasileiros/as que nos deixaram em face desta realidade. 

 
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! 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
Leia aqui as matérias sobre nosso Boletim, no Portal UnB. 
Boletim do Coes informa comunidade 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 
Sétima edição do boletim do Coes está disponível 
Oitava edição do boletim do Coes alerta para lockdown no DF e teste de vacina na UnB 

 Décima edição do boletim Coes atualiza sobre ações de apoio e capacitação para atividades re-
motas 

Já estamos (com)vivendo com a Covid-19 ao nosso lado, ou em nossa casa. Assim, reiteramos a 
leitura da nossa cartilha com as orientações sobre como lidar com a infecção. Acesse-a aqui: Recomen-
dações e orientações do COES sobre como proceder em caso de contágio. 

 
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 
 

Boa leitura! 
 

Prof. Ileno Izídio da Costa 
Presidente COES-COVID/UnB 

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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-7-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-8-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-9-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-10-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
https://noticias.unb.br/76-institucional/4263-setima-edicao-do-boletim-do-coes-esta-disponivel
http://noticias.unb.br/76-institucional/4281-oitava-edicao-do-boletim-do-coes-alerta-para-lockdown-no-df-e-anuncia-que-unb-testara-vacina-contra-a-covid-19
http://noticias.unb.br/69-informe/4314-decima-edicao-do-boletim-coes-atualiza-sobre-de-acoes-apoio-e-capacitacao-para-atividades-remotas
http://noticias.unb.br/69-informe/4314-decima-edicao-do-boletim-coes-atualiza-sobre-de-acoes-apoio-e-capacitacao-para-atividades-remotas
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
http://repositoriocovid19.unb.br/
mailto:coes@unb.br
mailto:sds@unb.br
mailto:dasu@unb.br
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1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO COORDENADOR - NC) 

Ainda sem medicamentos comprovadamente eficazes e com as diversas vacinas entrando nas fases III 

(teste de eficácia na população humana), a COVID-19 segue se alastrando no mundo todo.  

 

Na Oceania, a Austrália apresenta novos surtos da doença, com aumento de casos nove vezes maior se 

comparado ao registrado há duas semanas. Por esse motivo, o governo redobra a quarentena regionali-

zada e aumentou nesta semana a oferta de testes diagnósticos, além da investigação de pessoas que 

tiveram contato com alguém confirmadamente infectado pelo Sars-cov-2.  
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Já em territórios asiáticos, a Índia continua concentrando a maioria dos casos novos, e com franco cresci-

mento. Na China, pequenos surtos continuam sendo identificados, no entanto, o país retoma a seu pro-

cesso econômico, o que demanda forte circulação de pessoas. Nos ex-países soviéticos, a doença continua 

se espalhando rapidamente.  No Japão, o serviço de vigilância continua identificando poucas dezenas de 

novos casos em Tóquio. Todos são investigados, por meio de forte atitude governamental, com informa-

ções precisas, favorecendo com que a doença permaneça sob controle. A Rússia já é um dos países que 

mais contribuem com o número de casos no mundo.  

No continente africano, a África do Sul continua sendo o epicentro da doença, no entanto, cada dia mais 

se identificam outras localidades com casos novos. A dificuldade maior é a frágil capacidade de diagnós-

tico laboratorial em diversos países.  

 

 

Na Europa, com o processo de retomada, pequenos surtos surgem em diferentes países, onde até ontem 

se concentrava o maior número de óbitos absolutos devido à COVID-19.  

A América, ainda epicentro da doença no mundo, deve ultrapassar, nesta sexta-feira, quaisquer outros 

continentes do globo, ao se estabelecer como o continente com mais óbitos em número absoluto por 

Covid-19. A doença continua avançando nos estados mais ao Sul (Califórnia, Flórida, Alabama, Texas etc) 

dos Estados Unidos, no México, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina e no Brasil.  

Em nosso país, a doença ganha as regiões do interior dos estados do Norte e Nordeste. Contudo, as novas 

infecções começam a crescer fortemente nos estados do Centro-Oeste e Sul do país, além dos interiores 

de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  
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Assim como em outros lugares no Brasil, o Distrito Federal, com a proposição de maior mobilidade das 

pessoas, gera o esgotamento de leitos, sobrecarga das equipes de saúde, adoecimento das pessoas, e a 

cada dia temos notícia de novos casos e óbitos próximos a todos nós. O trabalho conjunto das estratégias 

de comunicação social, fortalecimento da atenção primária (através de equipes de saúde da família) são 

essenciais neste momento de flexibilização da capital do país.  
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Ademais, o ajuste dos serviços de referência e contrarreferência regionalizados do cuidado, guiados por 

orientação das informações analíticas da vigilância em saúde, com forte investimento na investigação e 

diagnóstico dos casos de Covid-19, além da identificação de suas cadeias de contato, visando à quaren-

tena destas pessoas, são questões importantes para contribuir com o controle da doença no Distrito Fe-

deral, assim como nas demais unidades federadas. 

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 notifica-
dos por meio 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 Situ-
ation 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! 
 

ERRATA 

No Boletim da semana de 6 a 10 de julho, no título do gráfico (abaixo reproduzido, pg. 4), onde se lê 

ÓBITOS, leia-se CASOS. As demais informações estão corretas. 

 

Agradecemos à Professora Elaine Maia do IQ, que nos remeteu seu comentário atento e pertinente. 

 

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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3. INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB  
1. NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC)  
A. 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 23 de julho, 134 docentes, técnicos e discentes permanecem em 

22 países no exterior. 

No último dia 17 de julho, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o 12º bole-

tim de acompanhamento, incluindo informações de todos os países onde servidores e alunos se encon-

tram. O gráfico (abaixo), mostrando a média móvel (7 dias) de óbitos diários de todos os 22 países e do 

Brasil, manteve a tendência de aumento de óbitos nos EUA e a situação preocupante tanto no México 

quanto no Brasil, cuja média móvel de óbitos diários permanece acima de mil há 14 dias! 

 

(fonte www.ourworldindata.org e Ministério da Saúde da Espanha) 

 
B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 

O Guardiões da Saúde é uma aplicação móvel para dispositivos android e IOS gratuita para vigi-
lância participativa em saúde. O aplicativo foi criado em 2007 pela Proepi (Rede Brasileira de Profissionais 
de Vigilancia em Saúde), e que agora com o apoio do Decanato de Graduação (DEG) da Universidade de 
Brasilia ele foi reformulado para otimizar a vigilância ativa institucional para COVID-19.  

Através dele, usuários podem registrar diariamente seu estado de saúde e acompanhar, através 
do mapa da saúde, o estado de saúde de pessoas próximas, além de ter informações sobre medidas de 
biosegurança para evitar a transmissão do Vírus. O aplicativo é acessível para toda a comunidade e, para 
os estudantes da Universidade de Brasília, oferece 4 créditos de módulo livre como forma de incentivar a 
participação.  

https://unbbr.sharepoint.com/sites/ComitGestordoPlanodeContingnciaemSade/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FComitGestordoPlanodeContingnciaemSade%2FDocumentos%20Compartilhados%2FReposit%C3%B3rio%2FCOES%2FBoletim%20Informativo%20%2D%20Comunidade%20Acad%C3%AAmica%20no%20Exterior&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bmJici5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9Db21pdEdlc3RvcmRvUGxhbm9kZUNvbnRpbmduY2lhZW1TYWRlL0VxczdYLWJZODBkT3J6cEhQeXpEUjRnQjR1WTF6enV3VU5ncEVxZTVmTnNVVUE_cnRpbWU9endjcEFQOHYyRWc
https://unbbr.sharepoint.com/sites/ComitGestordoPlanodeContingnciaemSade/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FComitGestordoPlanodeContingnciaemSade%2FDocumentos%20Compartilhados%2FReposit%C3%B3rio%2FCOES%2FBoletim%20Informativo%20%2D%20Comunidade%20Acad%C3%AAmica%20no%20Exterior&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bmJici5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9Db21pdEdlc3RvcmRvUGxhbm9kZUNvbnRpbmduY2lhZW1TYWRlL0VxczdYLWJZODBkT3J6cEhQeXpEUjRnQjR1WTF6enV3VU5ncEVxZTVmTnNVVUE_cnRpbWU9endjcEFQOHYyRWc
http://www.ourworldindata.org/
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Até o momento, já são 18.870 usuários, sua maioria da comunicada de universitária.  Esperamos 
expandir o número de usuários pois essa estratégia será fundamental para o retorno presencial das ativi-
dades nos campi.  

O aplicativo é uma forma de cuidar de si e do outro: cuidar de si pois, ao registrar o seu estado de 
saúde e seus sintomas, você é orientado a permanecer somente monitorando o que está sentindo ou 
procurar uma unidade de saúde.  

Você também cuida dos outros pois, se conseguirmos juntar os dados de uma comunidade, sabe-
remos o comportamento do vírus a ponto prever possíveis surtos e informar autoridades sanitárias a fim 
de propor políticas e intervenções em tempo hábil para que menos vidas sejam afetadas.  

Como Universidade Pública, entendemos esse auxílio à comunidade não só como um dever cívico, 
mas também como um dos papéis essenciais da Universidade e dos alunos que dela fazem parte no cui-
dado da saúde de todo/as! 

 

Veja matéria com mais detalhes aqui no Boletim 39 da UnBTV 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKx5Ck-wW0s
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C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB, membro do Coes, 

informa que a respeito do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a fase de recupe-

ração da pandemia do covid-19, entregou no período de fevereiro até o momento serviços de manuten-

ção em 263 banheiros em 30 prédios, o que representa um total de 100% sobre a demanda inicial levan-

tada de banheiros com necessidade de manutenção urgente, até o momento. Contudo, foi iniciada uma 

segunda fase de manutenções preventivas e corretivas nos demais banheiros. Na última semana foram 

entregues revisões nos seguintes banheiros: FE 1 (6), FE 3 (13), FE 5 (3), STI (6) CDT (13), Laboratório de 

Termobiologia (02). 

A Prefeitura segue dando continuidade aos levantamentos e manutenções nos demais banheiros 

visando a mais breve conclusão dos serviços em todos os banheiros da Universidade. 

 

2. SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
1. CEPE aprova Resolução do Retorno Remoto 

 

Na semana de 20 a 24 de julho, as atividades do Subcomitê Acadêmico do Comitê Gestor 
do Plano de Contingência da Covid-19 da UnB (SCAc do COES/UnB) ficaram voltadas para 
o tema do retorno  gradual das atividades acadêmicas, exclusivamente, no ambiente 

remoto. A minuta da Resolução já possui o cronograma do calendário acadêmico aprovado na 608º. 
Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), ocorrida em 16 de julho deste ano.  No 
entanto, os membros dos colegiados das Unidades Acadêmicas ainda se dedicaram na leitura, 
detalhada, daqueles artigos da Resolução, que tratavam das caracteristicas particulares de 
disciplinas com créditos teórico/pratico. 

 

Em continuidade aos trabalhos, a Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS), do Decanato de 
Assuntos Comunitários (DAC) da Universidade de Brasília (UnB), tornou público o Edital nº 003/2020, 
que estabelece novos prazos para inscrição de candidatos aos “Auxílios Emergenciais de Apoio à 
Inclusão Digital” com a finalidade de garanr inclusão digital para estudantes dos cursos presenciais 
e da educação à distância - EAD, de graduação e de pós-graduação stricto sensu da Universidade de 
Brasília (UnB) em situação de vulnerabilidade socioeconômica no contexto da retomada remota das 
avidades acadêmicas do ano de 2020. 

 

Na 609ª Reunião do CEPE, ocorrida nesta quinta feira, dia 23, finalizou-se a construção dos  Artigos 
da Resolução que refulará o retorno remoto, respeitando as considerações das representações, 
estudantil, técnicos administrativos e docentes, culminando na aprovação da Resolução CEPE da 
retomada das atividades acadêmicas da Fase de Recuperação.  

 
Assista aqui a íntegra da 609ª Reunião do CEPE 

 

http://noticias.unb.br/76-institucional/4324-cepe-aprova-resolucao-para-retomada-de-atividades-nao-presenciais
http://noticias.unb.br/76-institucional/4324-cepe-aprova-resolucao-para-retomada-de-atividades-nao-presenciais
http://noticias.unb.br/76-institucional/4324-cepe-aprova-resolucao-para-retomada-de-atividades-nao-presenciais
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2. Educa UnB-COVID-19 
Em 23/07/20 ocorreu a primeira reunião de programação das atividades da estratégia Educa UnB-

COVID-19, orientada para os trabalhadores terceirizados dos 4 campi da UnB. Convocada pelo DAF, con-

tou com a participação e apoio da DCA/DAF, PRC e DSQVT/DGP e reuniu 29 representantes e trabalhado-

res de 7 empresas das 12 convocadas. Após a apresentação geral da proposta, com destaque para o ob-

jetivo de fomentar condutas efetivas de prevenção da transmissão de SARS-CoV-2 nas condições reais do 

trabalho, foi feita a programação das primeiras 3 semanas de atividades com 3 grupos laborais: recepcio-

nistas, vigilantes e encarregadas de limpeza. Como previsto, esperamos que estes trabalhadores come-

cem a criar para seus colegas materiais e estratégias de educação que superem a simples prescrição de 

condutas (“lava as mãos”, “usa máscara” etc.) e dialoguem com as variadas situações do labor cotidiano 

em diferentes espaços e condições na universidade. No processo será enfatizado, ainda, o papel dessas 

trabalhadoras como elementos importantes da vigilância epidemiológica na UnB, componente da vigilân-

cia do DF. 

 

2. Webinário "Conversa com a Reitora: acolhimento virtual aos calouros e calouras 

da UnB"  

Realizado no dia 22/07/2020, com a participação da Magnífica Reitora, Profa. Marcia Abrãao, os 

Decanos de Graduação (Prof. Sérgio Freitas) e de Assuntos Comunitários (Prof. Ileno Costa), sob a coor-

denação da Decana de Extensão (Profa. Olgamir Amâncio) e também da Técnica da Secretaria de Tecno-

logia da Informação, Mayra Correa. 

 
Assista à integra do Webinário aqui: https://www.youtube.com/watch?v=8eJA6lwRvJs&t=4961s 

https://www.youtube.com/watch?v=8eJA6lwRvJs&t=4961s
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3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP) – clique 

aqui e veja mais notícias no portal 
Esta semana o SMAPPS divulgou a quarta edição do boletim próprio, com destaque a ações do Grupo de 

Trabalho em Atenção Psicossocial e Organização de Redes e a iniciativas desenvolvidas pelo Hospital Uni-

versitário de Brasília. Vale a pena conferir.  

No perfil oficial da DASU no Instagram (@Dasu_UnB) é possível constatar o engajamento das comunida-

des interna e externa. O perfil teve crescimento significativo em julho e já conta com mil seguidores. Desse 

público, 77% são mulheres e 23%, homens. O percentual tem se mantido estável, com o público feminino 

sendo o que mais procura e segue a DASU na rede. Em relação à faixa etária, há predomínio de pessoas 

entre 18 e 24 anos.  

Na página da DASU na plataforma linktr.ee, onde estão listadas todas as ações ativas da diretoria e seus 

respectivos formulários de inscrições, há registro de mais de 1,3 mil visitas. As ações mais buscadas têm 

sido as práticas de manejo de estresse. Esse campo engloba três das ações oferecidas pela DASU: Xô-

Stress, Práticas de MindFulness e Práticas de Relaxamento. O Xô-Stress passou a ser oferecido em par-

ceria com a UNIPAZ. A iniciativa é conduzida com carinho pela professora Elizabeth Ferroni. Participe!  

 

A primeira turma do “Vamos cuidar da gente” encerrou o ciclo inaugural do projeto, que tem formato de 

rodas de conversa com estudantes do internato do curso de Medicina no HUB. Foram 8 encontros sema-

nais, sempre às segundas-feiras, com a participação de 24 estudantes coordenados pelos professores Da-

niel Goulart (TEF/FE) e Silvia Lordello (PCL/IP), em parceria com o também docente Paulo França (FM). As 

reuniões consistiram em espaço dialógico orientado ao autocuidado no contexto da pandemia, com base 

na construção coletiva a partir de aspectos da prática/vivência universitária e hospitalar. Foram 

http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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numerosos os momentos de trocas de ideias e experiências, que ajudaram a abrir espaço com caracterís-

ticas pouco comuns no meio médico. 

A possibilidade de sustentar práticas e diálogos com ênfase no autocuidado foi aspecto importante para 

qualificar o cuidado ao outro em momentos de transformações pessoais, relacionais e profissionais neste 

período de crise sanitária. A continuidade e o formato do projeto seguem em avaliação, sempre com o 

objetivo de propiciar rodas de conversas autogeridas pelos discentes. 

Ainda em relação à educação e à capacitação, vale destacar outros dois cursos. O primeiro é o de Atendi-

mento Psicológico Online em tempos de Pandemia, iniciado em 22 de julho após o cadastro de 80 parti-

cipantes. O curso é destinado a psicólogos, voluntários e estagiários da DASU, a psicólogos formados no 

segundo semestre de 2019 na UnB e a psicólogos do Instituto Mãos Amigas (IMA).  O objetivo é qualificar 

o atendimento psicológico que está sendo realizado de forma remota, abordando especificidades, regis-

tros e sistematizações, cuidados éticos e encaminhamentos. 

O outro curso em evidência é o de Ajuda e Suporte Mútuos da UnB, concluído na semana passada. O 

curso virtual foi realizado a partir da parceria entre os professores Muna Muhammad Odeh (DSC/FS) e 

Daniel Goulart (TEF/FE), os servidores técnicos Marina Figueredo Machado (COC/DEAC/DAC) e Joana 

D'Arc Sampaio de Souza (CoEduca/DASU/DAC), os facilitadores de grupos de Ajuda Mútua no DF, Lucas 

Lemos da Silva (coordenador estadual de Saúde do MST DF e Entorno) e Kleidson Oliveira Beserra (edu-

cador social, membro do Conselho de Saúde de Sobradinho e facilitador da ONG Ipê), e o precursor da 

abordagem no Brasil, o professor da UFRJ Eduardo Mourão Vasconcelos. 

A primeira turma do curso foi ofertada para um grupo de bolsistas da DASU, que já atua em projetos de 

acolhimento nos diversos campi da UnB. A iniciativa, que teve como base a valorização da troca de expe-

riências entre os participantes e o reconhecimento das necessidades e potencialidades de cuidado, é re-

levante para aprimorar a formação e o desenvolvimento dos inscritos e para ajudar a construir uma uni-

versidade e uma sociedade mais participativas, democráticas e sensíveis às necessidades afetivas e emo-

cionais de seus integrantes.  

Logo, uma segunda turma, ainda com bolsistas, será iniciada. A intenção é que essa experiência se forta-

leça com mais inscritos e que a rede de ajuda e suporte mútuos se estenda na universidade, a partir do 

empoderamento e fortalecimento dos participantes. 

DESTAQUES 15/07 a 22/07  

A Terapia Comunitária (Escuta virtual) Online tem atendido 80 pessoas da comunidade universitária e da 

comunidade externa de segunda a sexta-feira. O trabalho é liderado pela psicóloga e terapeuta comuni-

tária Doralice Oliveira Gomes com o apoio dos terapeutas comunitários, Hélio Marim, Daniela Rodrigues, 

Cassia Maria Garcia e Fernando Barbosa.  

O professor Alfredo Filho (FEF) e o terapeuta Madson Parente participaram do GT de promoção para dis-

cutir o grupo de acolhimento de homens, entendendo que as vivências são diferentes em relação à iden-

tificação do espaço e do papel no mundo. Histórica e socialmente, os homens apresentam mais dificulda-

des para expressar emoções. Para ajudar a reflexão sobre essa realidade, os profissionais compartilham 
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experiências para construção de atividades a serem ofertadas para o público masculino da comunidade 

universitária.  

Por fim, cabe o destaque à roda de conversa “De que corpo estamos falando?”, conduzida pela profes-

sora Silene Pozzi. Em 20 de julho houve a participação de 22 pessoas na discussão temática “Diversidade 

Sexual e Afetividade”. Os participantes foram estudantes das regionais de ensino de Brazlândia e Ceilân-

dia e da UnB.  

  
 

A Terapia Comunitária (Escuta virtual) Online atende a comunidade universitária da UnB e comunidade 

externa de segunda a sexta-feira. Venha participar! 

O subcomitê continua com o atendimento psicológico individual e em grupo para toda a comunidade 

universitária. Se você sente que precisa de atendimento ou conhece alguém que necessite, basta enviar 

um e-mail para dasu@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 divulgados 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 

Confira o último Boletim covid-19 da UnBTV 

mailto:dasu@unb.br
http://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/artigos-main
https://youtu.be/MqYWXv4Ci1I
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Matérias destaques (24/07/20) 
- Pacientes com covid-19 têm dúvidas sobre resultados de testes- http://line-
arclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78526570 - DFTV 2ª EDIÇÃO 
- Contribuição da Professora Maria Del Pilar Hidalgo - http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noti-
cia.asp?cd_noticia=78529429 - SBT BRASÍLIA 2ª EDIÇÃO 
- Estudo da UnB mostra que ansiedade é a principal queixa durante a pandemia- https://www.correiobra-
ziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/07/23/interna-ensinosuperior-
2019,874822/estudo-da-unb-mostra-que-ansiedade-e-a-principal-queixa-durante-a-pand.shtml- Correio 
Braziliense 
- Retomada na UnB: aluno poderá trancar curso até o fim do semestre remoto- https://www.metropo-
les.com/distrito-federal/retomada-na-unb-aluno-podera-trancar-curso-ate-o-fim-do-semestre-remoto -
Metrópoles- DF 
- Fraudes nas cotas: UnB recebe 27 novas denúncias e 15 pedidos de recurso- https://www.metropo-
les.com/distrito-federal/fraudes-nas-cotas-unb-recebe-27-novas-denuncias-e-15-pedidos-de-recurso - 
Metrópoles- DF 
- Abelhas são responsáveis por polinizar um terço dos alimentos do mundo- https://www.correiobrazili-
ense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/24/interna_cidadesdf,874829/abelhas-sao-responsaveis-
por-polinizar-um-terco-dos-alimentos-do-mundo.shtml - Correio Braziliense 
- Arquitetos condenam lei que permite painel em área tombada de Brasília- https://www.correiobrazili-
ense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/24/interna_cidadesdf,874831/arquitetos-condenam-lei-que-
permite-painel-em-area-tombada-de-brasilia.shtml - Correio Braziliense 
- Observatório aponta que rastreamento é a única forma de conter pandemia- https://www.correiobrazi-
liense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/24/interna_cidadesdf,874993/observatorio-aponta-que-
rastreamento-e-a-unica-forma-de-conter-pandemi.shtml - Correio Braziliense. 

 
5. SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 

O SCGP informa que a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho (DGP/DSQVT/CEST) já 

realizou inspeções de saúde e segurança do trabalho em 47 ambientes dos seguintes centros de custo: 

CDT, CO, FAL, FAV, FCE, FGA, FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB, IB/GEN, ICS/DAN, IF, IG e SPI. Essas unidades 

mantêm atividades de forma presencial e desenvolvem projetos durante a suspensão do calendário da 

UnB.  

As demandas por inspeção devem ser feitas pelo link Formulário de Levantamento Situacional, conforme 

solicitação do Coes (SEI n. 23106.036730/2020-18). Até o momento, foram registrados 86 ambientes pelas 

unidades, dos quais 57 (66%) já tiveram inspeções concluídas ou estão em andamento.  

Antes das inspeções, as comissões locais vinculadas ao Comitê de Coordenação de Acompanha-mento 

das Ações de Recuperação (Ccar), criadas em resposta ao Memorando 002/2020 VRT/CCAR 

(23106.040633/2020-20), devem realizar o cadastramento de serviços essenciais, em nível setorial (labo-

ratório, secretaria, coordenação), ligados a cada unidade. Também devem realizar inspeção prévia de tais 

ambientes, de acordo com orientações disponibilizadas e supervisionadas pela DSQVT.  

O cadastro e a inspeção prévia são realizados por meio do PowerApps, com licença para até dois e-mails 

por unidade. Um deles pode ser geral (unidade@unb.br), que possibilita acesso a qualquer membro das 

http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78526570
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78526570
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/07/23/interna-ensinosuperior-2019,874822/estudo-da-unb-mostra-que-ansiedade-e-a-principal-queixa-durante-a-pand.shtml-
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/07/23/interna-ensinosuperior-2019,874822/estudo-da-unb-mostra-que-ansiedade-e-a-principal-queixa-durante-a-pand.shtml-
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/07/23/interna-ensinosuperior-2019,874822/estudo-da-unb-mostra-que-ansiedade-e-a-principal-queixa-durante-a-pand.shtml-
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=oZs17AtjK024M8jm1I-AWX04pUjRp01AtDGtUVSDF_1UMUlYSEc0VEFWVjcyV0tJQkdPUkRMRzJVWiQlQCN0PWcu
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comissões locais. Para cadastro e treinamento de usuários para uso do aplicativo, cada comissão local 

deve enviar ao Coes os e-mails que terão acesso ao aplicativo.  

O agendamento da inspeção final e o encaminhamento de Relatório Técnico de Inspeção (RTI) são infor-

mados via SEI/UnB e pelos meios informados no cadastro (telefone/e-mail). Vale lembrar que o RTI ma-

nifesta as seguintes possíveis conclusões para providências: (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.  

O SCGP solicita que, antes dos preenchimentos, as chefias e comissões locais tenham conheci-mento do 

documento de Recomendações de saúde e segurança do trabalho a serem implementadas no âmbito da 

Universidade de Brasília para o enfrentamento da COVID-19, disponível no processo SEI 

23106.040772/2020-53, Resultado (5263280).  

Em caso de dúvidas no preenchimento do Formulário de Levantamento Situacional, deve-se entrar em 

contato com a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEST pelo e-mail: 

dgpcest@unb.br. 

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://co-
vid.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. 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Contingência: co-
ronavirus Co- vid-19. Versão 5. Brasília, 2020. 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Plano de Contingência da Fiocruz diante da pandemia da doença pelo SARS-
CoV -2 (Covid 19). 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA. Enfrentamento psicológico da covid-19 – Documento consenso. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA. Orientações técnicas para contribuir com a prática profissional 
da psicolo- gia. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Contingência Da Universidade de Brasília (UnB) para Enfrentamento 
da Pandemia de covid-19. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Contingência em Saúde Mental e Apoio Psicossocial para Enfren-
tamento do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) para a Universidade de Brasília. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Strategic preparedness and response plan.2020. 
 
Boletins 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=oZs17AtjK024M8jm1I-AWX04pUjRp01AtDGtUVSDF_1UMUlYSEc0VEFWVjcyV0tJQkdPUkRMRzJVWiQlQCN0PWcu
mailto:dgpcest@unb.br
https://www.paho.org/bra/
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
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://www.saude.df.gov.br/
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/Plano-de-Continge%CC%82ncia-Coronavirus10.pdf
https://www.saude.gov.br/fakenews
http://www.andifes.org.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-coronavirus/
https://covid.saude.gov.br/
https://covid.saude.gov.br/
https://portal.fiocruz.br/coronavirus
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/
http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/
http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf
https://www.sbponline.org.br/2020/03/enfrentamento-psicologico-do-covid-19-documento-consenso
https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
http://repositoriocovid19.unb.br/comite-gestor-do-plano-de-contingencia-da-covid-19/
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Boletins Informativos sobre 
Coronavirus (covid-19). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Boletins Epidemiológicos. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. 
Bibliografia Sala de Situação 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Infecção humana pelo novo coronavírus 
(2019- nCoV). Boletim Epidemiológico 2020a; (02). 
LANA, R.M. et al. Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em 
saúde oportuna e efetiva. Cadernos de Saúde Pública 36, no 3 (2020): e00019620. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional. Anuário 
Estatístico. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Novel coronavirus (2019-nCoV). Organização Mundial de 
Saúde, 21 de janeiro de 2020. 2020a. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Novel coronavirus (2019-nCoV). Organização Mundial de Saúde, 16 de 
março de 2020. 2020b. 
WORLDOMETERS. Coronavirus Update (Live): 197,743 Cases and 7,954 Deaths from covid-19 Virus Out-
break - Wor- ldometer. 
ZHOU, Daibing, et. al. Emerging Understanding of Etiology and Epidemiology of the Novel coronavirus 
(covid-19) Infection in Wuhan, China. Preprint. Life Scienses, 19 de fevereiro de 2020. 
 
Estudos Internacionais Recentes 
HOLMES, E.A. et al. Multidisciplinary research priorities for the covid-19 pandemic: a call for action 
for mental health science. The Lancet Psychiatry. 2020. 
SINCLAIR, A.J; DHATARIYA; K; PATEL, M.Guidelines for the management of diabetes in care homes during 
the Covid- 19 pandemic. Diabetes UK Position Statements.2020. 
WANG, C. et al. A human monoclonal antibody blocking SARS-CoV-2 infection. Nat Commun 11, 2251 
(2020). WERNECK, G.L; CARVALHO, M.S. A pandemia de covid-19 no Brasil: uma crônica de uma crise 
sanitária anunciada. Cadernos de Saúde Pública. 
 
Bons artigos brasileiros para a reflexão sobre a covid-19 no país! 

Pandemia - ADORNO, SERGIO texto em Português 

Os coletivos da covid-19 - CARVALHEIRO, JOSÉ DA ROCHA texto em Português 

Crises dentro da crise: respostas, incertezas e desencontros no combate à pandemia da 
Covid-19 no Brasil - HENRIQUES, CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA; VASCONCELOS, 
WAGNER 

texto em Português 

Pandemia pela covid-19 e multilateralismo: reflexões a meio do caminho - BUSS, 
PAULO M.; ALCÁZAR, SANTIAGO; GALVÃO, LUIZ AUGUSTO 

texto em Português 

Ciência e Tecnologia em um mundo de ponta-cabeça -ARBIX, GLAUCO texto em Português 

Avaliação de tecnologias em saúde: tensões metodológicas durante a pandemia de 
covid-19 - CASAS, CARMEN PHANG ROMERO; SILVA, JULIO; CASTRO, RODOLFO; RIBEIRO-
ALVES, MARCELO; FRANCO, CAROLINA MENDES 

texto em Português 

Modelagem da pandemia covid-19 como objeto complexo (notas samajianas) - ALMEIDA 
FILHO, NAOMAR DE 

texto em Português 

O raciocínio geográfico e as chaves de leitura da covid-19 no território brasileiro - 
GUIMARÃES, RAUL BORGES; CATÃO, RAFAEL DE CASTRO; MARTINUCI, OSÉIAS DA SILVA; 
PUGLIESI, EDMUR AZEVEDO; MATSUMOTO, PATRICIA SAYURI SILVESTRE 

texto em Português 

http://www.saude.df.gov.br/informativos-do-centro-de-operacoes-de-emergencia-coe/
http://www.saude.df.gov.br/informativos-do-centro-de-operacoes-de-emergencia-coe/
http://www.saude.df.gov.br/informativos-do-centro-de-operacoes-de-emergencia-coe/
https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/boletins-epidemiologicos
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COEcoronavirus-n020702.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COEcoronavirus-n020702.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COEcoronavirus-n020702.pdf
https://doi.org/10.1590/0102-311x00019620
https://doi.org/10.1590/0102-311x00019620
https://doi.org/10.1590/0102-311x00019620
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;id=56%3Aanuario-estatistico&amp;Itemid=687
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;id=56%3Aanuario-estatistico&amp;Itemid=687
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_6
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://doi.org/10.20944/preprints202002.0283.v1
https://doi.org/10.20944/preprints202002.0283.v1
https://doi.org/10.20944/preprints202002.0283.v1
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30168-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30168-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30168-1/fulltext
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dme.14317
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dme.14317
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dme.14317
https://doi.org/10.1038/s41467-020-16256-y
https://doi.org/10.1038/s41467-020-16256-y
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/public_site/arquivo/1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/public_site/arquivo/1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/public_site/arquivo/1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200002&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200007&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200025&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200045&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200065&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200077&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200097&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200119&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
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Ciência e políticas públicas nas cidades: revelações da pandemia da covid-19 - 
BUCKERIDGE, MARCOS SILVEIRA; PHILIPPI JUNIOR, ARLINDO 

texto em Português 

Análise sistêmica do município de São Paulo e suas implicações para o avanço dos casos 
de covid-19 - JARDIM, VINÍCIUS CARVALHO; BUCKERIDGE, MARCOS SILVEIRA 

texto em Português 

A privacidade em tempos de pandemia e a escada de monitoramento e rastreio - 
PALHARES, GABRIELA CAPOBIANCO; SANTOS, ALESSANDRO SANTIAGO DOS; ARIENTE, 
EDUARDO ALTO- MARE; GOMES, JEFFERSON DE OLIVEIRA 

texto em Português 

Interfaces    à    transmissão    e    spillover    do    coronavírus    entre    florestas    e    
cidades  - ACOSTA, ANDRE LUIS; XAVIER, FERNANDO; CHAVES, LEONARDO SUVEGES 
MOREIRA; SABINO, ES- 
TER CERDEIRA; SARAIVA, ANTONIO MAURO; SALLUM, MARIA ANICE MUREB 

texto em Português 

covid-19 no Brasil: entre o negacionismo e a razão neoliberal - CAPONI, SANDRA texto em Português 

População negra e covid-19: reflexões sobre racismo e saúde - SANTOS, MÁRCIA PEREIRA 
ALVES DOS; NERY, JOILDA SILVA; GOES, EMANUELLE FREITAS; SILVA, ALEXANDRE DA; 
SANTOS, ANDREIA BEATRIZ SILVA DOS; BATISTA, LUÍS EDUARDO; ARAÚJO, EDNA MARIA  

texto em Português 

A humanidade encontra sua irrelevância - BUCCI, EUGÊNIO texto em Português 

Análise de redes sociais como estratégia de apoio à vigilância em saúde durante a 
covid-19 - XAVIER,  FERNANDO; OLENSCKI,  JOÃO  RODRIGO  W.; ACOSTA,  ANDRE  LUIS; 
SALLUM,  MARIA ANICE MUREB; SARAIVA, ANTONIO MAURO 

texto em Português 

Epidemia e contenção: cenários emergentes do pós-covid-19 - MATTEDI, MARCOS A.; 
RIBEIRO, EDUARDO A. W.; SPIESS, MAIKO R.; LUDWIG, LEANDRO 

texto em Português 

Saúde e sustentabilidade - VEIGA, JOSÉ ELI DA texto em Português 

 
 

 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200141&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200157&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200175&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200191&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200209&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200225&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200245&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200261&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200283&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200303&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
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