
 
 
 

 

1 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM COES-COVID/UnB 

Semana de 14 a 18 de setembro de 2020 



 
 
 

 

2 
 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 
A disputa, e falsa dicotomia, entre as narrativas econômicas e as de saúde tem levado, 

no caso do Brasil, a um preocupante relaxamento das medidas de isolamento social e cuidados 
essenciais (uso de máscaras e higiene vigilante).  

Dados consolidados até 19/09, mostram um total de 4.530.507 casos, com 136.616 óbi-
tos e número estimando de 3.937.914 recuperados (https://covid19br.wcota.me/). 

Comparado com o registro do dia anterior pelo Ministério da Saúde, foram 35.324 novos 
casos e 823 novos óbitos. 

Há 5.548 (99,6%) municípios com pelo menos um caso confirmado, e 4.402 (79%) com 
pelo menos um óbito confirmado. 

São 2.155,87 e 65,01 óbitos por 100 mil habitantes no Brasil. Três porcento (3%) dos 
casos totais evoluíram para óbito (letalidade), e até o momento contabilizamos 14.166.928 tes-
tes realizados. 

Nos últimos 14 dias foram registrados 404.691 (8,9%) casos e 10.324 (7,6%) óbitos. 
(Fonte: https://covid19br.wcota.me/). 
A Covid-19 já matou 690 indígenas e atinge mais da metade das etnias do país. 

 
Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-12/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-e-a-crise-

politica-no-brasil.html 

 
O mundo supera 30,5 milhões de casos e se aproxima de 1 milhão de mortes pela co-

vid-19. 

https://covid19br.wcota.me/
https://covid19br.wcota.me/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-12/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-12/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
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Portanto, insistimos, a realidade da contaminação e do sacrifício de vidas persistem, o 
que constatamos diariamente pois estamos (com)vivendo com a covid-19 ao nosso lado, em 
nossas casas, em uma fase de estabilização com incidência alta de casos.  

Assim, continuamos reafirmando nossa solidariedade a todo/s envolvido/as em dores tão 
difíceis.  

Republicaremos, persistentemente, nossas orientações sobre como lidar com a infec-
ção, em especial nestes dias em que todo/as nós temos conhecimento (ou vivemos) destas 
perdas ao nosso lado.  

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

 
Se não leu algum de nossos Boletins, clique abaixo no número do Boletim e acesse-o! 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Veja também as últimas matérias sobre nosso Boletim, no Portal UnB. 

 Décima edição do Boletim Coes atualiza sobre ações para atividades remotas 
Confira as atualizações da 11ª edição do boletim do Coes 
12ª edição do Boletim Coes atualiza informações sobre a pandemia 
13ª edição do Boletim Coes informa sobre ações da UnB durante a pandemia 
Confira as atualizações da 14ª edição do Boletim Coes 
15ª edição do Boletim Coes atualiza dados sobre o comportamento da pandemia 
16ª edição Coes atualiza dados sobre o comportamento da pandemia 
17ª edição Boletim Coes traz nova seção sobre ações da UnB contra a covid-19 
18ª edição do Boletim Coes traz novos dados sobre a pandemia de covid-19 
 

 Visite nosso repositório (Portal da UnB)! Já visitou hoje (ou algum dia)? 
 
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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-12-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-13-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-14-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-15-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-16-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-17-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-18-BoletimCOES.pdf
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://noticias.unb.br/76-institucional/4352-12-edicao-do-boletim-coes-atualiza-informacoes-sobre-a-pandemia
http://noticias.unb.br/76-institucional/4366-13-edicao-do-boletim-coes-informa-sobre-acoes-da-unb-durante-a-pandemia
http://noticias.unb.br/76-institucional/4379-confira-as-atualizacoes-da-14-edicao-do-boletim-coes
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4390-15-edicao-do-boletim-coes-atualiza-dados-sobre-o-comportamento-da-pandemia
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4409-16-edicao-do-boletim-coes-atualiza-dados-sobre-o-comportamento-da-pandemia
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4423-17-edicao-do-boletim-coes-traz-nova-secao-para-informar-sobre-acoes-da-unb-contra-a-covid-19
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4438-18-edicao-do-boletim-coes-traz-novos-dados-sobre-a-pandemia-de-covid-19
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 COOR-

DENADOR) 

O desenvolvimento dos estudos científicos para o controle da pandemia continua. Cada 
vez mais, diferentes e novos tipos de testes diagnósticos são lançados, tanto para detecção 
de antígeno (componentes do vírus) quanto para detectção de anticorpos.  

Em relação à vacina da Oxford, que havia sido interrompida, a reação adversa foi 
investigada e o comitê externo já fez a avaliação do evento inesperado e já retornou o estudo 
em diversos países, inclusive no Brasil. O ensaio clínico de uma vacina em Brasília, 
conduzido pela UnB, continua sem notícias de intercorrências dignas de nota. No Brasil, já 
são quatro vacinas sendo testadas das nove em fase clínica de teste. Enquanto soluções 
definitivas não são efetivadas, a covid-19 continua provocando danos no mundo, 
principalmente em países com extrema desigualdade social.  
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Na Oceania, a vigilância continua para debelar possíveis aumentos de casos. Na Ásia, 

a Índia já perfaz 10 mil casos ao dia, contudo com baixa letalidade (2%). A China e o Japão 
não apresentam sinais de grandes problemas atuais com casos novos da covid-19. Na África, 
a doença continua se alastrando em países mais ao leste.  

 
 

 
 

Na Europa, a doença parece acelerar em centenas de casos novos diários, países do 
leste europeu, como a Croácia, apresentam acúmulo desses casos inesperadamente nestas 
duas últimas semanas. França, Espanha, Portugal e Reino Unido francamente declaram 
acúmulo de casos novos em proporções inesperadas. Isso sugere que ainda há grande 
concentração de suscetíveis, o que desperta nos profissionais de saúde o alerta para retorno 
do risco de infecção entre eles. Assim como sinaliza a necessidade de redução de atividades 
que já haviam sido retomadas. Além de gerar maior atenção das equipes de vigilância em 
saúde e gestão de emergências de saúde pública na região.   
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Nas Américas, os Estados Unidos ainda lideram a ocorrência de casos. No Peru, a 
incidência acelera-se em um momento político crítico para o país.  

 

 
 

No Brasil, a população continua banalizando o risco de infecção. A doença remete a 
altos índices de incidência em alguns estados do país, enquanto a população tenta retomar 
as suas atividades, mesmo com o vírus ainda ceifando vidas e causando sofrimento em 
parte da população, incluindo aqueles que, com alguma outra doença, deixam de ser 
atendidos devido à manutenção da transmissão do vírus Sars-CoV2.  
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Por outro lado, profissionais da atenção especializada se exaurem diante de mais e 
mais casos que exigem cuidado especializado. Já os governantes deixam de estruturar a 
atenção primária para a detecção oportuna dos contatos de casos suspeitos e ignoram a 
recomendação de quarentena e monitoramento para estes, assim como a necessidade de 
aumento de testes de diagnóstico.  
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Ainda temos que considerar que o Brasil é um dos que menos testa, no mundo. 
 

 
Fonte: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/analise-brasil-e-mundo-testes/ 

 

Apesar do cenário descrito, alguns segmentos importantes continuam discutindo a 
possibilidade de retomada das atividades da antiga “normalidade”, como as escolas do ensino 
fundamental e médio. Por exemplo, o Distrito Federal, que apesar de apresentar certa 
estabilização da ocorrência de casos, já provoca a discussão da retomada de aulas. Decisão 
essa que pode gerar grandes danos e o retorno de coeficientes de incidência insuportáveis ao 
sistema de saúde. 

https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/analise-brasil-e-mundo-testes/
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2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique no aqui para o relató-

rio completo 
 

O Coes-Covid/UnB, por meio da Sala de Si-

tuação da UnB e da Dasu/DAC, acompanha os 

casos notificados nos bancos de dados e painéis 

de monitoramento da Organização Mundial de Sa-

úde (OMS), da Johns Hopkins University, do Minis-

tério da Saúde e das Secretarias de Estado da Sa-

úde do país. O Situation Report apresenta, diaria-

mente, a ocorrência e a situação do cenário atual 

da pandemia do novo coronavírus no mundo, no 

Brasil e no Distrito Federal. O material técnico pro-

duzido pode ser analisado em detalhes nos links 

abaixo. 

SITUATION REPORT Mundo 

SITUATION REPORT Palop  

SITUATION REPORT Brasil 

SITUATION REPORT Distrito Federal  

SITUATION REPORT Atualizações 

 

3. INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB 
3.1. NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC) 
A. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 

 
Na segunda-feira, dia 21 de setembro, o 
Guardiões da Saúde, em parceria com o 
projeto Promoção de Saúde Mental em 
Tempos de Covid-19, irá promover a live 
Saúde Mental em Tempos de Pandemia.  

A atenção à saúde mental tem sido tema de 
importante discussão, ainda mais com a 
ocorrência da pandemia de covid-19. Para 
isso, estarão conosco as professoras: Luana 
Lima, psicóloga, professora colaboradora em 
Saúde Coletiva (UnB). 

Silvia Lordello, psicóloga e pedagoga, docente 
do departamento de psicologia clínica (UnB). 

 

http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&paged=1&fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&paged=1&fetch_only=thumbnail
http://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-mundo-15-09-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-palop-15-09-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-brasil-15-09-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-distrito-federal-15-09-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-mundo-atualizacao-15-09-2020/
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O Guardiões da Saúde é um aplicativo 

móvel para Android e IOS gratuito, para 
vigilância participativa em saúde, criado 
em 2007 pela Rede Brasileira de 
Profissionais de Vigilância em Saúde 
(ProEpi). Ele foi reformulado para 
aperfeiçoar a vigilância ativa institucional 
para covid-19 com o apoio do Decanato de 
Graduação (DEG) da Universidade de 
Brasília. 

 

Todas as quartas e sextas-feiras, os 
boletins epidemiológico e institucional do 
Guardiões são disponibilizados nas redes 
sociais: 
https://www.facebook.com/guardioesdasau
deunb/, 
https://www.instagram.com/guardioesdasa

udeunb/ 

 
A seguir alguns cards com dados dos boletins: 
 

 

https://www.facebook.com/guardioesdasaudeunb/
https://www.facebook.com/guardioesdasaudeunb/
https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/
https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/
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3.2. SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
Na semana de 14 a 18 de setembro, completamos um mês de aulas do pri-
meiro semestre de 2020, com as atividades no modo remoto. Recordamos 
que as aulas estão seguindo as normas da Resolução CEPE 059/2020, apro-
vada em 31 de julho. Para exemplificar os trabalhos dos professores que es-
tão utilizando a plataforma do Moodle Aprender 3, o SCAc realizou breve di-

agnóstico, com questionário de duas perguntas, para conhecer: a forma de acesso ao Mo-
odle Aprender 3 (pergunta 1) e a satisfação dos estudantes em relação à configuração ado-
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tada na plataforma (pergunta 2), para uma disciplina de ciências exatas. A Figura 1 ilustra as 
respostas: 
Figura 1. Questionário Microsoft forms aplicado aos estudantes de uma disciplina da área básica das ciências 

exatas 

 

 

. 

O resultado indica a preferência dos estudantes pelo uso do computador. Além disso, 
os estudantes se mostraram satisfeitos com o formato da disciplina adotado pelo o professor, 
o qual utilizou a plataforma do Moodle Aprender 3, alinhada ao acesso às referências biblio-
gráficas dos e-books da Minha Biblioteca UnB.  

O Centro de Educação a Distância (Cead) continua com o trabalho de apoio aos do-
centes para o melhor aproveitamento das novas tecnologias da Plataforma do Moodle 
Aprender 3. Assim, nesta semana, divulgou as orientações sobre COMO DISPONIBILIZAR 
VÍDEOS NO APRENDER 3. A Figura 2 ilustra parte de uma das telas interativas do manual. 

Figura 2. Parte de uma das telas interativas das orientações do CEAD/UnB 

 
Fonte: Centro de Educação a Distância da Universidade de Brasília. 
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3.3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL 

(SSMAP) - Clique aqui e veja mais informações do SSMAP no Portal 

 

Este mês foi publicado material sobre saúde e 
qualidade de vida no Trabalho Remoto, 
ação complementar às demais desenvolvidas 
pelo GT de Promoção e Prevenção à Saúde.  

Os cards foram produzidos pela equipe da 
CoRedes em parceria com a Secom.  

O conteúdo que trata do trabalho remoto em 
tempos de pandemia está disponível nas mí-
dias oficiais da UnB e no site da Dasu.  

A TV Brasil publicou matéria sobre projeto Doarti, idealizado pelo professor George 
Marsicano, aplicativo criado para facilitar a comunicação entre instituições que precisam de 
doação e pessoas que desejam doar. Por meio desse aplicativo foram doados tablets, propor-
cionando visitas virtuais de familiares a pessoas que estão internadas por causa do coronaví-
rus. https://tvbrasil.ebc.com.br/caminhos-da-reportagem/2020/09/solidariedade-reinventada 

A CoRedes e o GT de Promoção e Prevenção à 
Saúde, em parceria com o Centro Acadêmico de 
Geologia da UnB, estarão promovendo a ativida-
de Vida Pós-Graduação, que acontecerá no dia 
20/09, às18h. A atividade será ministrada por ex-
alunos da Universidade que farão uma troca de 
experiências entre si e entre os participantes da 
atividade sobre suas vidas como egressos. O 
evento será transmitido no canal do YouTube da 
ENEGE Brasil.  

Inscrição gratuita: https://linktr.ee/dasu 

 

A psicóloga e reikiana Márcia Franca conduziu um bate-
papo sobre Reiki. A atividade é fruto do trabalho realizado 
pela Liga Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade 
(Lasfac), que tem como objetivo principal implantar ativida-
des de promoção à saúde e bem-estar de forma remota em 
tempos de pandemia. O evento foi realizado em parceria 
com a UnB (DAC e Dasu) e aconteceu na tarde do dia 
16/09, às 17h, contando com a participação de 42 pessoas.  
A atividade está disponível no canal do YouTube da Lasfac. 

Link do canal: 
https://www.youtube.com/channel/UCoMtvqmU9aUUsA
4WX4RmZag 

http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://dasu.unb.br/images/Material_educativo/Trabalho_Remoto.pdf
https://tvbrasil.ebc.com.br/caminhos-da-reportagem/2020/09/solidariedade-reinventada
https://linktr.ee/dasu
https://www.youtube.com/channel/UCoMtvqmU9aUUsA4WX4RmZag
https://www.youtube.com/channel/UCoMtvqmU9aUUsA4WX4RmZag
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3.4. SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
 O Boletim UnBTV n° 52  traz a campanha organizada pela UnB para arrecadar 

fundos para projetos voltados à covid-19. Qualquer pessoa pode doar. Além 
disso, apresenta quem são os verdadeiros heróis e heroínas do HUB. Há também 
informações sobre o coronavírus no DF, lives da Semana Universitária e uma sugestão 
cultural que combina música com cinema. 

Entre as matérias desta semana, estão a realização da Semana Universitária, de 
21 a 25 de setembro, que terá mais de mil atividades on-line e será aberta com 
palestra do renomado linguista Noam Chomsky e a oferta do curso de extensão, 

pelo Instituto de Psicologia, que propõe reflexões sobre bem-estar, qualidade de vida e 
felicidade em tempos de pandemia. Ainda como destaque, os projetos da UnB de combate à 
covid-19 que tiveram financiamento aprovado em edital, foram 47 iniciativas beneficiadas. 

O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da pandemia 
acessível em: Portal da UnB 

   - Matérias jornalísticas 

https://noticias.unb.br/publicacoes 

UnBTV (vídeos) 

https://www.youtube.com/user/unbtv 

 Artigos de opinião 
https://noticias.unb.br/artigosmain 

Repositório Covid-19 - UnB em 
Ação 

     http://repositoriocovid19.unb.br/ 

 
Redes sociais: Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialunb 

Últimas Matérias Destaques (17 e 18 de setembro) 

• Boletim da UnB aponta recuo em transmissão do coronavírus 

• Redução de infectados: estudo da UnB aponta recuo em transmissão do coro-
navírus 

• Covid-19 no DF 

• Distrito Federal atingiu a marca de 3 mil mortes por covid-19 

• UnB: 47 projetos de combate à Covid-19 têm financiamento aprovado 

• Covid-19: DF corre risco de novo pico, mesmo após redução do contágio 

• Vacina contra Covid-19: há vagas para voluntários na pesquisa da UnB 

• A pandemia de depressão e suicídio causada pela covid-19 

• Covid-19: contágio em ônibus se assemelha ao de outros locais, diz estudo 
 

3.5. SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 

O SCGP informa que a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho 
(DGP/DSQVT/Cest) realizou inspeções de saúde e segurança do trabalho em 88 ambientes 
dos centros de custo: BCE, CDT, CO, DGP, DIMEQ, DISEG, FAL, FAV, FAV/HVET, FCE, 
FGA, FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB, IB/BOT, IB/ECL, IB/GEN, ICS/DAN, IF, IG, SeMA e 
SPI. Essas unidades mantêm atividades de forma presencial e desenvolvem projetos durante 
a suspensão do calendário da UnB.  

https://youtu.be/G4zm10Tx9QM
http://noticias.unb.br/publicacoes
https://noticias.unb.br/publicacoes
https://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/artigosmain
http://repositoriocovid19.unb.br/
https://twitter.com/unb_oficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/unb_oficial/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/oficialUnB/
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81260164
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81282600
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81282600
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81260086
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81279220
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81265429
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81317016
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81317241
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81321842
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81316910
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Antes das inspeções, as Comissões Locais vinculadas ao Comitê de Coordenação de 
Acompanhamento 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 (laboratório, secretaria, coordenação), ligados a cada unidade, 
além de realizar inspeção prévia de tais ambientes seguindo orientações disponibilizadas e 
supervisionadas pela DSQVT. 

Veja nos boletins anteriores como proceder. Para isto é preciso preencher o formulário 
a seguir: 

Acesso ao formulário de cadastramento 

O SGPC solicita que, antes dos preenchimentos, as chefias e comissões locais 
tenham conhecimento 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 deve-se entrar em contato com a Coordenadoria de Engenharia 
de Segurança do Trabalho - Cest pelo e-mail: dgpcest@unb.br. 

4. REFLEXÃO DA SEMANA 
Vale sempre comparar, avaliar... e agir!... 

 

https://apps.powerapps.com/play/c582a698-db23-4982-86dd-547189db6bc9?tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
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5. COMITÊS NEWS (COES-COPEI-CCAR) 
A. COES 
1. Manutenção das instalaçõe sanitáris 
Foram iniciadas, nesta semana, a manutenções de mais sete banheiros (Centro de 

Excelência em Turismo (CET), Instituto de Geociências (IG), Instituto de Ciências Humanas 
(ICH) e Almoxarifado Central. Começou, também, o levantamento número de banheiros da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). A CAP/PRC/Dirad informa que esta ação 
trata-se do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a fase de 
recuperação da pandemia da covid-19, no contexto do desenvolvimento da segunda etapa 
do trabalho. 

2. Membros da nossa comunidade no exterior 
A Secretaria de Assuntos Internacionais (INT) continuna mantendo o 

acompanhamento de toda a comunidade acadêmica da UnB no exterior. Atualmente são 88 
professores, técnicos e estudantes em 17 países. A média móvel (sete dias) de óbitos diários 
de todos os 17 países e do Brasil manteve curva ascendente com maior evidência apenas na 
Espanha. Nos Estados Unidos também houve aumento de casos fatais. 

3. Equipe de Especialistas discutem Sistema de Vigilância para a UnB 

Dezenove especialistas (epidemiologistas, infectologistas, enfermeiro/as, psicólogo/as, 

médicos, dentre outros) estão discutindo a estruturação do Sistema de Vigilância em Saúde 

da UnB, a partir das orientações do COES. Estão trabalhando em fluxos, procedimentos, 

equipamentos e insumo para subsidiarem os Núcleos de Vigilância em Saúde, nos três campi, 

da Coordenação de Atenção em Vigilância à Saúde da DASU. 

   

B. COPEI 
 

 

 

 

1. Após o lançamento da edição especial da Revista 

Participação no mês de setembro, com 57 resumos 

estendidos de projetos de combate à COVID-19, o 

COPEI pretende realizar um lançamento editorial com 

os primeiros resultados dos projetos já em andamento, 

em qualquer área. Será lançada em breve uma cha-

mada para todos os coordenadores, visando selecio-

nar as publicações. 
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2. O COPEI vem trabalhando no 
Plano de Captação de Recursos, 
elaborado pela SECOM, e contando com 
a colaboração da UnB, que define 
estratégias de vários tipos para acelerar 
os financiamentos dos projetos de 
combate à COVID-19.   
3. Para acelerar as captações para o 
Fundo de Doações já existente 
(https://noticias.unb.br/76-
institucional/4217-unb-cria-fundo-para-
doacoes-de-combate-a-covid-19), a ideia 

é formar um grupo de Embaixadores do Fun-
do, com personalidades notáveis ligadas à 
UnB, que atuarão como porta vozes da uni-
versidade na captação de recursos de vários 
segmentos – executivo, legislativo, fundações 
nacionais e internacionais e público em geral. 
4. O COPEI já tem uma lista extensa de 
nomes a serem convidados, e a SECOM está 
atuando na formatação de vídeos e entrevis-
tas a serem feitos, além de outros tipos de 
divulgação. Importante ressaltar a colabora-
ção dos pesquisadores coordenadores dos 
projetos, que estão elaborando textos ressal-
tando os resultados esperados e seus impac-
tos na qualidade de vida da sociedade.  

 
Veja o Portfólio: 
http://repositoriocovid19.unb.br/wp-
content/uploads/2020/08/ 
Portfo%CC%81lio-de-projetos-da-UnB_COVID-
19_Atualizado-em-13.08.2020.pdf 

 

 

C. CCAR 
Retomadas as atividades, após as eleições, o CCAR está se reunindo regularmente 

com seus subcomitês (Acadêmico, Comunicação, Compras e Contratos, Espaço Físico e Ad-

ministrativo Geral) para continuar a discussão das etapas de implementação da recuperação 

pós pandemia. Os primeiros cartazes para orientação da comunidade já foram enviados para 

impressão, a Secom apresenta esta semana o Plano Geral de Comunicação sobre o plane-

jamento esta semana, e as atividades acadêmicas para o próximo semestre, ainda remota-

mente, começam a ser discutidas com o subcomitê acadêmico. Em breve, mais notícias.  

 

6. REFERÊNCIAS E DOCUMENTOS ESSENCIAIS 

Links úteis 
Organização Pan-americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde  

Informações sobre a epidemia de COVID 19 fornecidas pela OMS 

Ministério da Saúde 

https://covid.saude.gov.br/  
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.  

Informações sobre o coronavírus disponibilizada pela FIOCRUZ  

https://noticias.unb.br/76-institucional/4217-unb-cria-fundo-para-doacoes-de-combate-a-covid-19
https://noticias.unb.br/76-institucional/4217-unb-cria-fundo-para-doacoes-de-combate-a-covid-19
https://noticias.unb.br/76-institucional/4217-unb-cria-fundo-para-doacoes-de-combate-a-covid-19
http://repositoriocovid19.unb.br/wp-content/uploads/2020/08/
http://repositoriocovid19.unb.br/wp-content/uploads/2020/08/
https://www.paho.org/bra/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.saude.gov.br/
https://covid.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
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/Plano-de-Continge%CC%82ncia-Coronavirus10.pdf
https://www.saude.gov.br/fakenews
https://www.saude.gov.br/fakenews
http://www.andifes.org.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-coronavirus/
http://www.andifes.org.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-coronavirus/
https://portal.fiocruz.br/coronavirus
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Planos de contingência 
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coro- 
navírus covid- 19. Brasília, 2020. 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Contingência: 
coronavírus Covid-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 psicologia. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Contingência Da Universidade de Brasília (UnB) para 
Enfren- tamento da Pandemia 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 
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

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 
coronaví- rus (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). 
Organiza- ção 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 corona-
virus (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 ac-
tion 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. 
LEONARDO F. S. SCABINI, LUCAS C. RIBAS, MARIANE B. NEIVA, ALTAMIR G. B. JUNIOR, ALEX 
J. F. FARFÁN, ODEMIR M. BRUNO. Social Interaction Layers in Complex Networks for the Dynam-
ical Epidemic Modeling of COVID-19 in Brazil. 

Bons artigos brasileiros para a reflexão sobre a covid-19 no país! 
Pandemia - ADORNO, SERGIO Português 

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

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/
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://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/2020/03/enfrentamento-psicologico-do-covid-19-documento-consenso
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
https://www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos
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://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
https://doi.org/10.1590/0102-311x00019620
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&amp%3Bview=category&amp%3Bid=56%3Aanuario-estatistico&amp%3BItemid=687
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&amp%3Bview=category&amp%3Bid=56%3Aanuario-estatistico&amp%3BItemid=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/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.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://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://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://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
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://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/public_site/arquivo/1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Scabini%2C+L+F+S
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Ribas%2C+L+C
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Neiva%2C+M+B
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Junior%2C+A+G+B
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Farf%C3%A1n%2C+A+J+F
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Farf%C3%A1n%2C+A+J+F
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Bruno%2C+O+M
https://arxiv.org/abs/2005
https://arxiv.org/abs/2005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200002&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200007&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
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Crises dentro da crise: respostas, incertezas e desencontros no combate à 
pandemia da covid-19 no Brasil - HENRIQUES, CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA; 
VASCONCELOS, WAGNER. 

Português 

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

Português 

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

Português 

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

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. 

Português 

Ciência e políticas públicas nas cidades: revelações da pandemia da covid-19 - 
BUCKERIDGE, MARCOS SILVEIRA; PHILIPPI JUNIOR, ARLINDO. 

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. 

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. 

Português 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200025&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200045&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200065&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200077&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200097&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200119&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200141&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200157&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200175&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
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