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APRESENTAÇÃO 
Chegamos à decima segunda edição de nosso Boletim COES-COVID/UnB! 
E continuamos em pleno crescimento da contaminação em nosso país: 2 milhões e 600 mil casos 

confirmados, mais de 1 milhão e 800 mil recuperados e mais de 91 mil mortes! 
No mundo, já ultrapassamos os 17 milhões e 300 mil casos, com mais de 10 milhões recupera-

dos e chegando aos 674 mil mortos. 

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 abai-

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

 
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 para atividades remotas 
Confira as atualizações da 11ª edição do boletim do Coes 

 

Continuamos enfatizando que 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: Recomendações 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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-11-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/4333-confira-as-atualizacoes-da-11-edicao-do-boletim-do-coes
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 

Temos mais alguns candidatos a vacinas sendo estudadas na luta contra a covid-19, mas ainda 
nenhuma em condições de comercialização e uso humano em larga escala. No momento, os dois princi-
pais ensaios com a vacina de origem chinesa e a de origem inglesa já começaram no Brasil. Contudo, 
ainda é muito cedo para termos respostas quanto à eficácia de qualquer imunobiológico no mundo. E os 
estudos em busca de tratamentos contra o vírus SARS-CoV2 permanecem sem produtos registrados, 
comerciais e com comprovada eficácia. Em relação à doença no mundo, a Organização Mundial de Saú-
de (OMS) e o painel da John Hopkins University (JHU) já contabilizam mais de 17 milhões de casos e qua-
se 670 mil óbitos por covid-19.  

 
 

Na Oceania, a doença permanece despertando preocupações quanto a sua recrudescência, devi-
do à identificação de surtos em cidades da Austrália. Na África, a doença avança em direção aos países 
mais frágeis, porém a África do Sul, até pela sua capacidade de detecção e oferta de diagnóstico, per-
manece sendo o país que concentra mais de 70% dos casos detectados.  

Na Ásia, os casos na Índia crescem rapidamente e já fazem o país ser a terceira nação com o 
maior número de casos, perdendo apenas para os EUA e o Brasil. Na China, surtos localizados ainda 
permanecem sendo detectados, inclusive na província de Hubei, onde o sistema de saúde local voltou a 
detectar novos aglomerados de casos.  Os países mais ao sul continuam a apresentar altas taxas de inci-
dência. No Japão, surtos em Tóquio continuam a ser detectados oportunamente e contidos, mas o vírus 
permanece trazendo desafios aos sistemas de saúde. Na Rússia, a doença continua avançando nas gran-
des cidades, mesmo com notícias não confirmadas de possíveis soluções terapêuticas e vacinas, ainda 
sem comprovação no meio científico.  
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Na velha Europa, o norte da Espanha, e principalmente grandes cidades, como Barcelona, voltam 

a reforçar o distanciamento social, devido ao aumento de incidência de casos. Esta situação gera preo-
cupação dos governos com o impacto no turismo durante o verão europeu.  

Nas Américas, os EUA continuam com a franca transmissão da covid-19, mais fortemente nos es-
tados localizados mais ao sul do país, apresentando grandes números de casos diários, assim como óbi-
tos, apontando para a fragilidade do seu sistema de saúde. O México sofre com o aumento de casos em 
diferentes partes do seu território, mas principalmente nas grandes cidades.  
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Na América do Sul, a covid-19 continua fazendo um enorme contingente de vítimas, a exemplo 

do Equador, com mais 80 mil casos para um país pequeno e com população relativamente diminuta 
também, ou mesmo o grande número de casos na Bolívia, Peru, Colômbia, e principalmente no Brasil.  

 
Nosso país já ultrapassou 90 mil óbitos e os 2.500.000 (dois milhões e meio) de casos confirma-

dos, mesmo com as dificuldades de diagnóstico laboratorial. São milhares de óbitos acontecendo diari-
amente já por algum tempo, e o processo de negação pela gestão federal a esta pandemia continua fa-
vorecendo a falta de coordenação na resposta esperada à população.  

 

 
 
Trata-se de implementação de políticas frágeis frente à necessidade do país, como a reduzida ta-

xa de testagem diagnóstica por 100 mil habitantes, comunicação social débil, ausência de políticas de 
estimativa da magnitude da doença, inadequado suporte de assistência social, com baixa capacidade de 
execução orçamentária. Ademais, existe baixa capacidade de ordenação no processo de rastreamento e 
monitoramento de casos e contatos, além do desprestígio aos profissionais de saúde, que atuam forte-
mente para reduzir maiores danos e que estão em fase de exaustão. 
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No Distrito Federal, o cenário de gestão passa a se assemelhar fortemente ao do governo fede-

ral, e os resultados são a manutenção diária de grande proporção de casos e óbitos, e também a “peri-
ferização” da doença, acometendo principalmente os mais humildes, levando a proporções altas de uso 
dos leitos de UTI, seja na rede privada (>90,0%) ou na pública (>80,0%).  
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      VEJAMOS MELHOR O DF: 
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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 da Dasu/DAC, acompanha os casos no-
tificados 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 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! 
 

Veja a produção de nossas ações no nosso repositório 

 

 

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/
http://repositoriocovid19.unb.br/
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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 comunida-
de acadêmica da UnB no exterior. Até o dia 30 de julho, 134 docentes, técnicos e discentes permanecem 
em 22 países no exterior. 

No último dia 24 de julho, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o 13º 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, evidenciou ainda mais a tendência de aumento de óbitos nos EUA. Outros países que também 
indicam alta no número de casos fatais são Brasil, México, Chile e África do Sul. Em nosso país, a média 
móvel de óbitos diários permanece, há 21 dias, acima dos mil. 

 

 

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

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

C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Sobre o mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a fase de recuperação da 

pandemia do covid-19, a Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB, 

membro do Coes, informa que: em 22 de julho, foi iniciada segunda etapa do trabalho de manutenção, 

em banheiros que não tinham sido executados na primeira etapa (Reitoria, Baes, Caep, CET, Card, Face, 

FCE, FGA, ICS e Convivência Negra). Além disso, foram iniciados levantamentos/vistorias em banheiros 

dos prédios que ainda não tinham sido vistoriados, sendo na última semana, realizados nos prédios: 

Face e Ipol/Irel. 

A Prefeitura segue dando continuidade aos levantamentos e às manutenções, visando a mais 

breve conclusão dos serviços em todos os banheiros de todos os campi da Universidade. 

http://www.ourworldindata.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SKx5Ck-wW0s
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2. SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)  
O Subcomitê Acadêmico do Coes/UnB apresenta nesta semana, de 27 a 31 de julho, o flyer 
contendo o resumo de parte dos seus trabalhos no quadrimestre. 

 

 
 

3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP) - CLIQUE 
AQUI E VEJA NO PORTAL 

Esta foi uma semana repleta de boas novidades nas ações de saúde mental e apoio psicossocial. 
A começar da campanha UnB Solidária nos Hospitais, realizada em parceria com o Hospital Universitá-
rio de Brasília (HUB/UnB - Ebserh) e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). A iniciativa con-
tou com a doação de 15 tablets e um celular para garantir a comunicação virtual entre pacientes inter-
nados em tratamento com covid-19 e familiares e amigos.  

Os aparelhos são disponibilizados a unidades de saúde para o manuseio por profissionais da 
área, que, por meio da visita virtual, vão garantir o direito à convivência familiar e social aos internados. 
Até agora, seis tablets foram encaminhados ao HUB, e oito, à Gerência de Serviço de Psicologia da SES-
DF. Na próxima semana, a campanha pretende levar doações ao Instituto de Cardiologia do DF, conve-
niado ao Sistema Único de Saúde para o atendimento de pacientes cardiopatas e vulneráveis ao novo 
coronavírus. A campanha conta com a sua ajuda para apoiar mais hospitais! 

http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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A seguir o depoimento da psicóloga Rubia Marinari Siqueira, gerente de Serviços de Psicologia da 
SES-DF: 

“Pessoal, em nome da Dissam e dos psicólogos da SES que terão seus trabalhos otimizados por meio des-
sa parceria, quero agradecer a essa equipe maravilhosa da UnB que tem trabalhado incansavelmente 
nessa pandemia. Com certeza, é um trabalho lindo que vocês realizam, cujos frutos serão colhidos junto 
à população e a seus familiares. Agradeço a todos vocês, por meio da professora Renata Monteiro que 
fez a entrega e por meio da professora Larissa Polejack que fez essa ‘ponte’ que uniu a academia a nossa 
prática psicológica na SES. Um grande abraço virtual a todos!” 

 

 

Novas parcerias têm possibilitado ampliar a oferta de cuidado com a comunidade. Está próximo 
o início das atividades do grupo psicoterapêutico para estudantes de graduação e pós-graduação com a 
colaboração da Associação Brasiliense de Psicodrama (ABP). A atividade Trocas e compartilhamento de 
estratégias em relação à saúde mental na pandemia terá dois horários.  
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O grupo Do GIZ à palavra, voltado para o cuidado dos 
docentes também está aberto a novas participações. 
Com a retomada do semestre, que tal aproveitar esse 
espaço para compartilhar experiências e sentimentos 
com outros colegas? Junta a comunidade se apoia e se 
fortalece! 
 

 
Esta semana também foi marcada pelo início do aten-
dimento virtual no Ambulatório de Saúde Indígena do 
HUB. Confira os horários abaixo e, por favor, ajude a 
divulgar. 

A Terapia Comunitária Online (Encontro de Escuta virtual) segue com atendimento de segunda a 
sexta-feira. Há 80 participantes regulares das comunidades interna e externa. Os inscritos são acompa-
nhados pela psicóloga e terapeuta comunitária Doralice Oliveira Gomes e pelos terapeutas comunitários 
Hélio Marim, Daniela Rodrigues, Cassia Maria Garcia e Fernando Barbosa. As rodas passam a ter novos 
dias e horários (terças, às 16h, quartas, às 19h). A Terapia Comunitária começa a ser ofertada como dis-
ciplina na UnB no próximo semestre.  

 
As rodas de Terapia Comunitária voltadas ao público idoso do Sesc de Ceilândia também estão 

ativas. No dia 22, o tema escolhido pelo grupo foi O novo é para todos, me sinto solidaria aos meus co-
legas; Coletividade. Falas de apoio e estratégias foram compartilhadas como sugestões para não trazer 
para si o julgamento do outro e para diminuir as expectativas relacionadas às outras pessoas. 

 
O Bate-Papo Literário volta ao radar e tem programação na segunda quinzena de agosto. Depois 

de pausa para avaliação e revisão, a atividade retorna em dois formatos: discussão de textos via What-
sApp e rodas de conversa com a presença de figuras públicas sobre temas discutidos com a leitura dos 
textos.  

 
A Dasu e Comitê de Saúde Mental e Apoio Psicossocial estão sempre com você. Participe! 
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4. SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da pandemia de co-

vid-19. O material é veiculado no Portal da UnB, nos canais de mídias sociais da Universidade e na pro-
gramação da UnBTV. 

Orientações, esclarecimentos de dúvidas e divulgação de eventos, tanto em relação à doença, 
aos cuidados e à prevenção quanto aos aspectos administrativos e práticos acerca das atividades aca-
dêmicas, estão disponíveis no canal da UnBTV. Assim como em matérias jornalísticas e artigos de opi-
nião publicados no Portal e divulgados nas redes sociais.  

O repositório COVID-19 UnB em Ação centraliza informações e documentos relacionados ao 
tema, por exemplo, ações do Coes e do Copei, funcionamento dos setores da UnB, dicas de prevenção, 
perguntas frequentes, medidas institucionais, resultados da Pesquisa Social, consulta a projetos e pro-
dutos relacionados ao tema, entre outros. 

 
Vídeos: https://www.youtube.com/user/unbtv 
Matérias jornalísticas: https://noticias.unb.br/publicacoes 
Artigos de opinião: https://noticias.unb.br/artigos-main 
Repositório covid-19: http://repositoriocovid19.unb.br/ 
Twitter: @unb_oficial - Instagram: @unb_oficial - Facebook: oficialUnB 
 
 

http://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/artigos-main
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Últimas Matérias destaques (30-31/7) 
- Casos de covid continuam a crescer, diz monitor da Sala de Situação da UnB- 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-
saude/2020/07/30/interna_ciencia_saude,876927/casos-de-covid-continuam-a-crescer-diz-monitor-
da-sala-de-situacao-da.shtml 

- Na quarentena, a criminalidade diminuiu em boa parte do país- 
https://veja.abril.com.br/brasil/na-quarentena-a-criminalidade-diminuiu-em-boa-parte-do-pais/ 

- Covid-19: pesquisa da UnB indica caminhos para diminuição de mortes de obesos- 
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78906879 

- Estudantes da UNB ganham prêmio com projeto de inteligência artificial- 
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78809807 

- Estudantes contam com doação de computadores para acompanharem aulas online- 
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78809405 

- Projetos da UnB ganham prêmio; soluções foram escolhidas por organização internacional- 
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78826278 

- Contribuição da professora Vanessa Resende Cruvinel- 
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78857175 

 

5. SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 
A Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho (CEST/DSQVT/DGP) já realizou inspe-

ções de saúde e segurança do trabalho em 52 ambientes. Centos de custo inspecionados: CDT, CO, FAL, 
FAV, FCE, FGA, FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB, IB/GEN, ICS/DAN, IF, IG e SPI. Essas unidades mantêm ati-
vidades de forma presencial e desenvolvem projetos durante a suspensão do calendário da UnB.  

Lembramos que as demandas por inspeção devem ser feitas pelo link Formulário de Levanta-
mento Situacional, conforme solicitação do Coes (SEI n. 23106.036730/2020-18).  

Antes das inspeções, as Comissões Locais vinculadas ao Comitê de Coordenação de Acompa-
nhamento das Ações de Recuperação (Ccar) devem realizar o cadastramento de serviços essenciais, em 
nível setorial (laboratório, secretaria, coordenação), ligados a cada unidade. Também precisam realizar 
inspeção prévia de ambientes, 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, cada comissão local 
deve enviar ao Coes os e-mails que terão acesso ao aplicativo.  

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 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, deve-se entrar em contato com a Cest pe-
lo e-mail: dgpcest@unb.br. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2020/07/30/interna_ciencia_saude,876927/casos-de-covid-continuam-a-crescer-diz-monitor-da-sala-de-situacao-da.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2020/07/30/interna_ciencia_saude,876927/casos-de-covid-continuam-a-crescer-diz-monitor-da-sala-de-situacao-da.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2020/07/30/interna_ciencia_saude,876927/casos-de-covid-continuam-a-crescer-diz-monitor-da-sala-de-situacao-da.shtml
https://veja.abril.com.br/brasil/na-quarentena-a-criminalidade-diminuiu-em-boa-parte-do-pais/
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78906879
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78809807
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78809405
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78826278
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covid-19 - JARDIM, VINÍCIUS CARVALHO; BUCKERIDGE, MARCOS SILVEIRA 
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