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APRESENTAÇÃO 

Eis o nono Boletim de nosso COES-COVID/UnB! 

 

O Brasil passou nesta sexta-feira (10) a marca de 70 mil mortes por covid-19, segundo dados do 
mais recente boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Nas últimas 24 horas, mor-
reram 1.214 pessoas. 

Houve, também, mais 45.048 novos casos da doença registrados no último dia. No total, o país 
acumula 1,8 milhão de casos do novo coronavírus. 

São Paulo (359 mil), Ceará (133,5 mil), Rio de Janeiro (129,4 mil) e Pará (122,7 mil) seguem 
sendo os Estados com mais casos acumulados. 

Registraremos, sempre, nossa solidariedade com familiares de todos/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! 
 

Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo 
 

 
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 
Sétima edição do boletim do Coes está disponível 
Oitava edição do boletim do Coes alerta para lockdown no DF e UnB testará vacina contra a covid-19 

  
Já estamos vivendo a fase em que a Covid-19 está ao nosso lado, ou em nossa casa. Assim, enfati-

zamos a leitura da nossa cartilha com as orientações sobre como lidar com a infecção. Acesse-a aqui: 
Recomendações e orientações do COES sobre como proceder em caso de contágio. 

 
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. 

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

As buscas para tratamentos cientificamente comprovados que demonstrem a eficácia dos medi-
camentos para a covid-19 continuam em andamento. Por outro lado, as vacinas já estão em fases de teste 
em seres humanos. E a UnB está em fase de organização e preparação para realizar um braço do estudo 
no Distrito Federal.  

Na análise do panorama da doença nos continentes, a Oceania tem permanecido sem novas epi-
demias, contudo ainda há a adoção de fortes estratégias de vigilância em saúde, contando a cada dia a 
vitória pela ausência de novos casos. 

 

Na África, a doença continua avançando em seus territórios. A África do Sul, por dispor de melhor 
capacidade laboratorial, apresenta o maior número de casos detectados e organiza a sua resposta para 
minimizar a transmissão da doença. Nos demais países, as organizações internacionais intensificam a 
identificação de casos da covid-19 e seus contatos, em colaboração com os serviços locais. 
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Na Ásia, a Índia continua com forte transmissão da doença em suas comunidades e ganhando cada 
vez mais os seus diferentes territórios. Na China, a doença ainda produz casos e o país se esforça para 
conter a sua transmissão, mantendo a quarentena para grandes quantitativos populacionais. Desta forma, 
mesmo alterando a vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo, a doença ainda traz surpresas. No 
Japão, a incidência de casos em Tóquio aumentou, principalmente entre a população mais jovem. Na 
Rússia, apesar dos esforços do corpo técnico-científico, a covid-19 continua a ganhar o seu território, ge-
rando aceleração da incidência de casos, e, consequentemente, óbitos, afinal a efetividade plena das me-
didas de controle necessita de engajamento dos diversos níveis de governo.  

 

Na Europa, ao mesmo passo que sua sociedade retorna à nova normalidade, os sinais de que ainda 
há um grande contingente de pessoas que podem vir a se infectar, a doença ainda apresenta aumento de 
incidência em diversas localidades, inclusive nas regiões dos países que retomaram aulas presenciais. 

 



 
 

5 
 

Nas Américas, a doença continua avançando nos estados localizados mais ao sul, tanto nos Estados 
Unidos quanto no Brasil. 

 

E no nosso país, a covid-19 se interioriza rapidamente ao mesmo passo que se aproxima das peri-
ferias, ofertando uma falsa sensação de normalidade. Prova disso é que diversos governos estaduais agora 
se aproximam politicamente ao olhar federal para esta doença. Os governantes ofertam medidas de rea-
bertura e flexibilização à sua população que precisam ser contestadas no judiciário para que não sejam 
implementadas. Tais iniciativas parecem desvalorizar as opiniões e os estudos do seu corpo técnico-cien-
tífico ou mesmo da academia, bem como desvalorizar a vida dos habitantes das camadas mais humildes 
da população. 
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A comunidade científica espera que haja o aprofundamento da valoração e razoabilidade das evi-
dências técnicas e o fortalecimento da população mais vulnerável. Isso poderá ser viabilizado tanto atra-
vés do envolvimento e valorização da atenção primária à saúde em conjunto com a vigilância epidemio-
lógica, quanto através do planejamento das demais ações de saúde. Tais medidas envolvem a investigação 
e quarentenas de contatos, testagem dos casos suspeitos de covid-19, organização das demais estruturas 
de atenção à saúde. Também são necessárias a adoção de iniciativas de planejamento da assistência so-
cial, a absorção e o rolamento de dívidas dos pequenos e médios empresários e demais estímulos à pre-
paração para o retorno à nova normalidade. 
 
E O DISTRITO FEDERAL? 
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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, acompanha 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. 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 8 de julho, 141 docentes, técnicos e discentes permanecem em 
22 países no exterior. 

No último dia 4 de julho, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o décimo 
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. Houve 
ligeira alta de casos fatais também nos EUA e na República Checa. Não podemos ainda dizer se é uma 
tendência que será confirmada nos próximos dias. O pico em nosso país se deu no dia 74 após o primeiro 
dia com 5 ou mais óbitos. A África do Sul e o México possuem resultado pior que o nosso (dias 81 e 84, 
respectivamente). 

 

 

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

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/
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 informa que a res-

peito do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a fase de recuperação da pandemia 

da Covid-19, até o momento, executou os serviços de manutenção em 215 banheiros, no total de 30 pré-

dios, o que representa um total de 82% sobre a demanda levantada de banheiros com necessidade de 

manutenção (263), restando 18% a serem ainda revisados. Na última semana, foram entregues revisões 

nos seguintes banheiros: SG 01 (1), SG 08 (2), SG 09 (3), SG 11 (4). Atualmente, estão em execução serviços 

de manutenção nos banheiros da FE 1, FE 3, FE 5, STI, FD e 6 banheiros do PMI (ACE). 

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)  

Desde março, a pandemia da covid-19 tem provocado uma situação de Emergência na 
Saúde Pública. Tal cenário fez com que a Magnífica Reitora da UnB, professora Márcia 
Abrahão Moura, promulgasse o Ato no. 0392/2020, suspendendo as atividades adminis-
trativas presenciais na Universidade de Brasília (UnB).  
 Em seguida, o Subcomitê Acadêmico do Comitê Gestor do Plano de Contingência da 

Covid-19 da UnB (SCAc do Coes/UnB) iniciou os seus trabalhos e contribuiu para a construção das Ações 
do Planejamento para o Retorno das Atividades Acadêmicas da Fase de Recuperação.  

 Assim, juntamente com as equipes dos especialistas dos Decanatos de Graduação (DEG), de Ex-
tensão (DEX) e de Pesquisas (DPI e DPG), este SCAc/Coes, vem acompanhando a continuidade dos traba-
lhos, que, nessa segunda semana de julho, culminaram na preparação, pelos especialistas do DEG, DEX, 
DPI e DPG da minuta da Resolução CEPE. Documento que dispõe sobre o planejamento e a execução de 
atividades de ensino-aprendizagem de forma não presencial e em caráter emergencial nos cursos de gra-
duação e pós-graduação da UnB durante a pandemia da covid-19, composta por 19 artigos e seus incisos 
e parágrafos.  

A minuta começou a ser discutida na 607ª Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE) da UnB no dia 09/07. Nesta reunião, foi aprovada a retomada das atividades acadêmicas (não 
presenciais) com o início em 17/08 e o término em 02/12. Os demais itens da minuta serão, novamente, 
discutidos nas unidades acadêmicas e voltarão para a pauta da próxima reunião do CEPE. 

 

https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5720907&id_orgao_publicacao=0
http://noticias.unb.br/76-institucional/4285-unb-aprova-retomada-do-calendario-academico-de-maneira-remota-para-17-de-agosto
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3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP) - CLIQUE 
AQUI E VEJA NO PORTAL 

O SSMAP solidariza-se às famílias enlutadas pelas mais de 69 mil vítimas da covid-19. Esta semana, 
este subcomitê iniciou dois grupos de atendimento psicológico para os que perderam algum ente querido 
para a doença. Foi registrada a presença de participantes de outros estados (Rio de Janeiro, Maranhão e 
Bahia), o que evidencia o apoio comunitário da UnB para além do Distrito Federal. 

 
 
Outra novidade é que a escuta virtual (Terapia Co-
munitária Online) agora se estende para grupos es-
pecíficos. Está em organização a terapia destinada 
a técnicos administrativos da UnB. E o grupo de tra-
balho de Prevenção e Promoção da Saúde colabora 
com TCI para alunos da Escola Superior de Ciências 
da Saúde (ESCS). Um encontro virtual será realizado 
nesta sexta-feira (10) às 19h. 

 

As Cartas Solidárias chegaram aos servidores e funcionários do Centro de Atenção Psicosso-
cial de Taguatinga no dia 8 de julho. Foram entregues 42 correspondências aos profissionais de sa-
úde, vigilância e serviços gerais. A coordenadora do GT de Prevenção e Promoção da Saúde, profes-
sora Josenaide Engracia dos Santos, foi a responsável pela entrega.  

 

A oficina Canções e Reflexões é realizada todas as sextas-feiras, às 15h. Os participantes são téc-
nicos, estudantes e docentes. A ação é conduzida pelas psicólogas da CoEduca, Fernanda Cardoso da Silva 
e Madalena Maria Cavalcante Ribeiro. Fernanda desenvolve atividade com o GT de Promoção e Prevenção 
à Saúde nas tardes de segunda-feira para o fortalecimento do grupo, compartilhamento de ideias, refle-
xões e vivências por meio da música. 

 
   

http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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O Curso de Atendimento Psicológico Online em 
tempos de Pandemia começou a ser divulgado 
esta semana. O curso, que será ministrado pela 
professora Silvia Lordello (PCL/IP), é destinado a 
psicólogos, voluntários e estagiários da Dasu, a 
psicólogos formados na UnB no segundo semestre 
de 2019 e a psicólogos do Instituto Mãos Amigas 
(IMA). As inscrições indicam 80 participantes, que 
estão sendo cadastrados na Plataforma Aprender. 
O objetivo é qualificar o atendimento psicológico 
realizado de forma remota, abordando especifici-
dades, registros e sistematizações, cuidados éticos 
e encaminhamentos. 
 

 

 

A primeira turma do Curso virtual de capacitação 

em Ajuda e Suporte Mútuos começou em 9 de ju-

lho. O grupo inicial contou com 21 estudantes, bol-

sistas da Dasu. O curso, com carga horária de 15 ho-

ras, ocorre na plataforma Aprender 2 e tem a dura-

ção de cinco dias. A iniciativa conta com a partici-

pação do professor idealizador e precursor dessa 

abordagem no Brasil, Eduardo Vasconcelos (UFRJ), 

e tem como facilitadores, Lucas Lemos Silva e Kleid-

son Oliveira, que já atuam em grupos de Ajuda Mú-

tua no DF e integram o Observatório de Saúde 

Mental - OBSAM/NESP/UnB. Além deles, integram 

a equipe de execução do curso professores e técni-

cos da UnB. Esses servidores buscam fazer a ponte 

entre a metodologia dos grupos de Ajuda e Suporte 

Mútuos e as necessidades e potencialidades da 

Universidade, fortalecendo a rede de cuidado e 

acolhimento na comunidade universitária, numa 

perspectiva de saúde mental para todos e por to-

dos. 

 

A intenção do grupo organizador do curso é oferecer vagas em novas turmas de formação – tam-
bém em formato virtual – ainda este ano. 

 

Toda segunda-feira é dia do projeto Vamos cuidar da gente, em formato de rodas de conversa 
com estudantes do internato do curso de Medicina no HUB. Os professores Daniel Goulart (TEF/FE) e Silvia 
Lordello (PCL/IP) coordenam a iniciativa em parceria com o também professor Paulo França (FM). Os en-
contros buscam estimular o autocuidado no contexto da pandemia, com base na construção coletiva a 
partir de aspectos da prática/vivência universitária e hospitalar.  
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A proposta inclui dois encontros introdutórios com a turma de 24 estudantes e três encontros com 
cada um dos dois subgrupos formados. Os relatos dos últimos três encontros apresentaram as dificulda-
des e desafios relacionados à pandemia, rompendo expectativas, ritmos e previsibilidades, sobretudo, 
nos âmbitos familiar e profissional. Por outro lado, o espaço de diálogo tem permitido o compartilha-
mento de recursos encontrados no dia a dia, que permitem ampliar canais de expressão de afeto e gerar 
alternativas ao sofrimento vivenciado, inclusive os decorrentes de medidas restritivas que passaram a 
fazer parte do cotidiano. Os encontros têm sido a expressão de “que caminhar é caminhar junto”.  

 

Venha colaborar com nossa campanha UnB Soli-
dária! O subcomitê recolhe as doações. Venha 

colaborar com nossa campanha UnB Solidária! O 
SSMAP recolhe as doações na Diseg/Prefeitura 
no Campus Darcy Ribeiro, na FGA e na sede da 
AdUnB. 

Para doar máscaras ou tablets, basta acessar  

https://linktr.ee/dasu e clicar em "Baixe o Do-

arti" para baixar o aplicativo, disponível no Goo-

gle Play e na App Store*. Lá, é só procurar por 

"UnB Solidária" *para saber os locais de coleta e 

fazer a sua parte nessa rede de solidariedade. Ve-

nha contribuir para alegria de muitas pessoas! 

Ainda tem alguma dúvida? Entre em contato com 

a Dasu pelo e-mail dasu@unb.br. Conheça nos-

sas atividades pelo link https://linktr.ee/dasu ou 

pelos sites: dasu.unb.br ou dac.unb.br. Venha 

participar conosco!  

 
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 programa-
ção da UnBTV. Matérias jornalísticas e artigos de opinião foram publicados esta semana no portal de no-
tícias 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 

 
Veja o último Boletim Covid-19 da UnBTV 

 
 
 
 

https://linktr.ee/dasu
mailto:dasu@unb.br
https://linktr.ee/dasu
https://noticias.unb.br/artigos-main
https://www.youtube.com/watch?v=MqYWXv4Ci1I
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Especial: Cobertura da SECOM/UnB sobre o Coronavírus/Covid-19 (Dados fornecidos pela SECOM) 

a) Produção de Conteúdo 
 

Mês Quantidade Acessos 
  

Quantidade Acessos 
  

Quantidade Acessos 
  

Quantidade Acessos 
  UnBNotícias Artigos UnBCiência Total 

Março 31 266.523 5 6.430 2 26.411 38 299.364 

Abril  22 39.346 9 4.024 2 4.065 33 47.435 

Maio 29 60.290 13 5.526 2 1.962 44 67.778 

Junho 46 99.540 6 1.611 1 1.032 53 102.183 

Total 128 465.699 33 17.591 7 33.470 168 516.760 

 

 
 

 
* UnBNotícias + Artigos de Opinião + UnBCiência 
 

 
 

 
   * UnBNotícias + Artigos de Opinião + UnBCiência 
   **Maio até o dia 15/05. 
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Destaques Data Acessos % Total 

Informe sobre coronavírus e atividades acadêmicas 11/3 34.697 7% 

Informe sobre a suspensão de atividades presenciais  12/3 35.147 7% 

Prorrogação do Período de Suspensão das atividades presenciais  14/3 20.077 4% 

Informe sobre o Suspensão do Calendário Acadêmico  23/3 36.754 7% 

COVID-19: entenda a fase de transmissão sustentada e as recomendações  24/3 21.378 4% 

FAQ – Suspensão de atividades presenciais na UnB 

20/5 17.720 3% 

Engajamento em app de saúde concede 4 créditos a estudantes da graduação 10/6 20.469 4% 

Entenda o que é fato sobre a volta às aulas na UnB 25/6 13.721 3% 

Total   199.963 39% 
 
 

b) Assessoria de Imprensa UnB - COVID-19 
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https://www.unb.br/institucional/faq
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c) Relações Institucionais 
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d) Design 
 

 
 
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 27 ambientes dos centros de custo: CO, FAL, 
FAV, FCE, FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB, ICS/DAN, IF 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). 

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, além de realizar inspeção prévia de tais ambi-
entes seguindo 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 o geral da unidade (unidade@unb.br), que possibilita acesso a 
qualquer membro das 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 app. 

O agendamento da inspeção final no local e o encaminhamento de Relatório Técnico de Inspeção 
(RTI) são informados via SEI/UnB e pelos meios informados no cadastro (telefone/e-mail). Vale lembrar 
que o RTI manifesta 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 en-
trar em contato com a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEST pelo e-
mail: dgpcest@unb.br.  
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https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=oZs17AtjK024M8jm1I-AWX04pUjRp01AtDGtUVSDF_1UMUlYSEc0VEFWVjcyV0tJQkdPUkRMRzJVWiQlQCN0PWcu
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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 Coronavírus COVID-
19. Brasília, 2020.  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Contingência: coronavirus 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 Pan-
demia de Covid-19.  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Contingência em Saúde Mental e Apoio Psicossocial para Enfrentamento do 
Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) para a Universidade de Brasília.  
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Strategic preparedness and response plan.2020.  
 
Boletins 
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 Outbreak - 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. 

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/
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://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.
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://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
http://repositoriocovid19.unb.br/comite-gestor-do-plano-de-contingencia-da-covid-19/
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.
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus.
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://doi.org/10.1590/0102-311x00019620
https://doi.org/10.1590/0102-311x00019620
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=56:anuario-estatistico&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/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://doi.org/10.20944/preprints202002.0283.v1
https://doi.org/10.20944/preprints202002.0283.v1
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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, MAR-
CELO; 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      

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 DE         

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      
 

 

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://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://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ADORNO,+SERGIO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARVALHEIRO,+JOSE+DA+ROCHA
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HENRIQUES,+CLAUDIO+MAIEROVITCH+PESSANHA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VASCONCELOS,+WAGNER
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200025&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BUSS,+PAULO+M.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BUSS,+PAULO+M.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALCAZAR,+SANTIAGO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GALVAO,+LUIZ+AUGUSTO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200045&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARBIX,+GLAUCO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200065&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CASAS,+CARMEN+PHANG+ROMERO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVA,+JULIO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CASTRO,+RODOLFO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RIBEIRO-ALVES,+MARCELO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RIBEIRO-ALVES,+MARCELO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FRANCO,+CAROLINA+MENDES
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200077&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALMEIDA+FILHO,+NAOMAR+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALMEIDA+FILHO,+NAOMAR+DE
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200097&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GUIMARAES,+RAUL+BORGES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GUIMARAES,+RAUL+BORGES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CATAO,+RAFAEL+DE+CASTRO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARTINUCI,+OSEIAS+DA+SILVA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PUGLIESI,+EDMUR+AZEVEDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PUGLIESI,+EDMUR+AZEVEDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MATSUMOTO,+PATRICIA+SAYURI+SILVESTRE
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200119&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BUCKERIDGE,+MARCOS+SILVEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BUCKERIDGE,+MARCOS+SILVEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PHILIPPI+JUNIOR,+ARLINDO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200141&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=JARDIM,+VINICIUS+CARVALHO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BUCKERIDGE,+MARCOS+SILVEIRA
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200157&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PALHARES,+GABRIELA+CAPOBIANCO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PALHARES,+GABRIELA+CAPOBIANCO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+ALESSANDRO+SANTIAGO+DOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARIENTE,+EDUARDO+ALTOMARE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARIENTE,+EDUARDO+ALTOMARE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GOMES,+JEFFERSON+DE+OLIVEIRA
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200175&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ACOSTA,+ANDRE+LUIS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=XAVIER,+FERNANDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CHAVES,+LEONARDO+SUVEGES+MOREIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SABINO,+ESTER+CERDEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SABINO,+ESTER+CERDEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SARAIVA,+ANTONIO+MAURO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SALLUM,+MARIA+ANICE+MUREB
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200191&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CAPONI,+SANDRA
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200209&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+MARCIA+PEREIRA+ALVES+DOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+MARCIA+PEREIRA+ALVES+DOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NERY,+JOILDA+SILVA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GOES,+EMANUELLE+FREITAS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVA,+ALEXANDRE+DA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+ANDREIA+BEATRIZ+SILVA+DOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+ANDREIA+BEATRIZ+SILVA+DOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BATISTA,+LUIS+EDUARDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARAUJO,+EDNA+MARIA+DE
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200225&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BUCCI,+EUGENIO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200245&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=XAVIER,+FERNANDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OLENSCKI,+JOAO+RODRIGO+W.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ACOSTA,+ANDRE+LUIS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SALLUM,+MARIA+ANICE+MUREB
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SALLUM,+MARIA+ANICE+MUREB
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SARAIVA,+ANTONIO+MAURO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200261&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MATTEDI,+MARCOS+A.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RIBEIRO,+EDUARDO+A.+W.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RIBEIRO,+EDUARDO+A.+W.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SPIESS,+MAIKO+R.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LUDWIG,+LEANDRO
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200283&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VEIGA,+JOSE+ELI+DA
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000200303&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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