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APRESENTAÇÃO 

Embora possamos indicar uma diminuição no patamar das incidências (infecções e mortes), 
a contaminação ainda é alarmante e estamos nos aproximando do hum milhão de vidas humanas 
a menos!  

Em desordenada transformação da realidade e diante das crises econômica, social e política, 
o mundo atinge este número de mortes sem perspectivas de um final próximo da pandemia, porém 
buscando se organizar para uma “possível segunda onda” e com esperança nas primeiras vacinas. 

Continua a danosa disputa entre as narrativas econômicas e as de saúde. O que tem contri-
buído para o preocupante relaxamento das medidas de isolamento social e cuidados essenciais 
(ver imagens da semana, item 4 ao final), denotando uma “irresponsável postura comportamental” 
como se a pandemia estivesse recrudescendo de fato.  

Brasil tem 141.741 mortos por covid-19! 
Com 335 óbitos e 14.318 casos notificados em 24 horas, o Ministério da Saúde registra, 

neste domingo (27/09), 141.741 mortes por covid-19 e 4.732.309 infecções. Outras 2.511 mortes 
ainda estão em investigação. 

Desde o início da pandemia no Brasil, 4.060.088 pessoas já se recuperaram da doença, o 
que equivale a 85,8% do total de casos.  

Nos últimos 14 dias foram registrados 404.691 (8,9%) casos e 10.324 (7,6%) óbitos. 
Já foram registrados 24.267 novos casos e 706 novos óbitos em relação ao dia anterior. 
Comparado com o registro do dia anterior pelo Ministério da Saúde, foram 30.894 novos 
casos e 955 novos óbitos. 

Há 5.558 (99,8%) municípios com pelo menos um caso confirmado, e 4.470 (80,3%) com 
pelo menos um óbito confirmado. 

São 2.246,29 casos 67,33 óbitos por 100 mil habitantes no Brasil. 
Três por cento (3%) dos casos totais evoluíram para óbito (letalidade). 
Até o momento contabilizamos 2.336.932 casos suspeitos e 15.096.660 testes realizados. 

Nos últimos 14 dias foram registrados 401.536 (8,5%) casos e 10.151 (7,2%) óbitos. 
(Fonte: https://covid19br.wcota.me/). 

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

politica-no-brasil.html 

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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Continuamos com “nosso refrão”: a realidade da contaminação e do sacrifício de vidas per-

sistem, 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.  

Nossa total solidariedade a todo/s envolvido/as em dores tão difíceis.  
Republicaremos, persistentemente, nossas orientações sobre como lidar com a infecção, 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 con-
tágio. 

 
Com esta edição chegamos aos seis meses de cobertura e informes e à 20ª edição de nosso 

Boletim. 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 19 

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

 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 
19ª Ed. do Boletim Coes, novos dados da pandemia e impacto no mundo 

 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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-19-BoletimCOES.pdf
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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-19-BoletimCOES.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) 
 

Os estudos científicos relativos a vacinas e medicamentos continuam, e a novidade é que o 
governo brasileiro, mesmo tardiamente, resolveu acenar ao esforço multilateral da ONU com pos-
sível aporte financeiro para o desenvolvimento e produção das vacinas em que garante distribuição 
para diversos países ao mesmo tempo, como historicamente acontecia. 

 

A covid-19 continua avançando, perfazendo mais de 32 milhões de casos e quase um milhão 
de óbitos confirmados laboratorialmente no mundo. Contudo, com menor intensidade na Oceania. 
Na Ásia, a Índia apresenta um dos maiores avanços na velocidade de disseminação em seu terri-
tório atingindo diferentes regiões e grupos populacionais do país, e definitivamente ultrapassou o 
Brasil em incidência de casos nestes últimos dias. Na China, a doença perde velocidade e não 
apresenta transmissão comunitária, praticamente estagnando em pouco mais de 90 mil casos, as-
sim como no Japão. Já em Israel, no médio oriente, o aumento do número de casos levou as auto-
ridades daquele país a promover lockdown, para tentar minimizar a transmissão e, por consequên-
cia, os casos graves sob risco de desassistência em leitos críticos.  
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Na Europa, a doença volta a preocupar....com o avanço aos milhares de casos novamente. 
Este fato tem sido notado ao norte da Espanha e Itália, porém em menor coeficiente de incidência 
e mortalidade da possível “primeira onda”, mas levando as autoridades a lançarem mão de políticas 
de redução de mobilidade e suspensão de atividades estudantis novamente. No Reino Unido, as 
autoridades reconhecem que não valorizaram de forma antecipada, e adequadamente, os possíveis 
danos que por certo a sua população sofreu. Tal fenômeno, também foi relatado por autoridades 
responsáveis pela educação na França, após a detecção de aumento de casos em comunidades 
em que as aulas precisaram ser suspensas novamente.  

 

Nas Américas, os Estados Unidos continuam liderando o número de casos e número de 
óbitos (mais de 200 mil), e o SARS-CoV2 ainda causa milhares de casos diários. México, Colômbia, 
Peru e Argentina já oscilam entre 700 a 800 mil casos de covid-19 devido à pandemia, porém o 
Brasil já ultrapassou mais de 4,5 milhões de casos confirmados de covid-19, e mais de 140 mil 
óbitos.  

O Brasil ainda permanece com uma agenda de enfrentamento da covid-19 confusa, com 
medidas sem coordenação federal, sem uma política clara para o enfretamento da covid-19 pela 
atenção primária, sistemas de informação frágeis e estratégia de comunicação insuficiente na área 
da saúde, redução do incentivo à proteção social para as pessoas mais frágeis socioeconomica-
mente, e em pleno período eleitoral nas cidades brasileiras.  
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No Distrito Federal, o relaxamento das medidas de distanciamento social pela retomada eco-
nômica e, em algum nível, pela retomada as atividades escolares, pode nos levar a recrudescência 
da doença, ainda mais em um momento em que a gestão distrital de saúde está fragilizada, já que 
vários gestores foram afastados. A demora no processo de substituição de peças estratégicas pode 
levar à comunidade a mensagem da pouca importância ao cuidado com a covid-19, o que pode 
ocasionar menor mobilização social, adensamento populacional sem que tenham lideranças esta-
belecidas na gestão da saúde sapientes dos dados sobre a ocorrência da doença nos diferentes 
territórios, o que pode levar a atrasos importantes na tomada de decisão.   
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2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique para o relatório completo 
 

O Coes-Covid/UnB, por meio da Sala de Situação da UnB e da Dasu/DAC, acompanha os 

casos notificados nos 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. O material técnico 

produzido pode ser analisado em detalhes nos links abaixo. 

 

SITUATION REPORT Mundo 

SITUATION REPORT Palop 

SITUATION REPORT Brasil 

SITUATION REPORT Distrito Federal 

SITUATION REPORT Atualizações 

 

 

 

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

 
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/guardioesdasaudeunb/  

• https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/ 
 
 

 
A seguir alguns cards com dados dos boletins: 
 

 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guardioesapp&hl=pt_BR
https://www.facebook.com/guardioesdasaudeunb/
https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/
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3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
A semana, de 21 a 25 de setembro foi agraciada com a 20ª Semana Universitária 
da Universidade de Brasília. Devido às atividades acadêmicas estarem sendo 
realizadas, no modo remoto, desde o dia 17 de agosto, conforme as normas da 
Resolução Cepe 059/2020, o Decanato de Extensão (DEX) elaborou a gestão da 
Semuni, utilizando distintas plataformas com funções específicas: Sigaa - geren-

ciamento das inscrições; StreamYard - salas individuais das atividades síncronas; UnBTV e You-
tube - apresentações síncronas e assíncronas. 

 

Toda a programação foi disponibilizada, para consulta prévia, na página web, 
http://dex.unb.br/programacaosemana2020. 

Para favorecer a gestão dos trabalhos, as centenas de atividades propostas foram previa-
mente organizadas nas planilhas do Google Forms, pelas unidades acadêmicas (UAs). Assim, foi 
possível disponibilizá-las no SIGAA e, além disso, os coordenadores de Extensão, de cada UA 
praticaram, com antecedência, o uso da plataforma de webconferência do StreamYard com os 
proponentes das ações de extensão.  

Todas as salas de webconferência foram sincronizadas com o canal da UnBTV no You-
Tube. A 20ª Semuni/UnB contou com as presenças dos intérpretes de libras, que não pouparam 
esforços e permaneceram atuantes em cada uma das salas das webconferências.  

 

3.3 SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL 
(SSMAP) - Clique aqui para mais informações do SSMAP 

Durante a Semana Universitária foram oferecidas várias atividades voltadas para a saúde 
mental e promoção da saúde. Dentre elas, destacamos a realização da Pré-Conferência UnB Pro-
motora da Saúde no dia 25/09 e convidamos a comunidade toda para participar conosco da I Con-
ferência UnB Promotora da Saúde dias 17 e 18/10. 

 

http://dex.unb.br/programacaosemana2020
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/
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Como parte da cooperação da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária 
(UnB/DAC/Dasu) com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), já estão abertas as 
inscrições para um protocolo de prática de Mindfulness, de oito semanas, com um encontro se-
manal, dirigida a psicólogas e psicólogos da Secretaria de Saúde do DF. As práticas de Mindfulness 
são reconhecidas com extensa base em pesquisas como adjuvantes para autoconhecimento e au-
tocuidado, fatores importantes para o momento desafiador atual. O protocolo será conduzido pela 
psicóloga Virginia Turra, do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto da Psicolo-
gia (Caep/IP). 

 

 

Após a realização da atividade de Reiki, convidamos a profes-
sora Isabel Couto para conversar com a comunidade univer-
sitária e externa sobre a Dança Cigana e seus benefícios 
para o corpo e para a alma.  

 

A apresentação deu-se por meio de bate-papo teórico que se 
conectou com exibição de vídeos e performance ao vivo da 
dança. Ao final, os participantes tiraram suas dúvidas e pude-
ram conversar com a professora em um momento de troca. A 
atividade aconteceu às 17h do dia 17/9 e contou com a parti-
cipação de 22 pessoas. 
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No dia 24/9, às 18h, foi realizada mais uma 
sessão do Bate-Papo Literário (BPL) e desta vez 
o encontro contou com a presença da rapper, his-
toriadora, escritora e ativista Preta Rara que nor-
teou a discussão através do seu livro Eu, empre-
gada doméstica: a senzala moderna é o quartinho 
da empregada.  

O debate foi mediado pela professora da 
Ufop e membro do Núcleo de Estudos Afro Brasi-
leiros e Indígenas Kassandra Muniz. Até o pre-
sente momento, o evento no YouTube já passa das 
250 visualizações em menos de 24 horas e contou 
com a presença de 55 participantes simultâneos 
que acompanharam o debate.  

 

A Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e Promoção da Saúde (CoRe-
des/Dasu/DAC) em parceria com a Secom/UnB elaborou o material: Qualidade de vida no tra-
balho remoto. É possível?, o qual foi divulgado nas mídias oficiais da UnB.  Com o intuito de 
ampliar essa divulgação, compartilhamos com a comunidade universitária essas dicas para ori-
entar o Trabalho Remoto que tem sido realizado por todos e todas.  

Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialunb 

 
3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
Mesmo durante a pandemia, a Universidade de Brasília promoveu a já tradicional 

Semana Universitária. Desta vez, os eventos foram transmitidos pela internet, como a entrega 
do título de Doutor Honoris Causa ao filósofo Noam Chomsky. Confira isso e muito mais no 
Boletim UnBTV n° 53. 

As atividades promovidas pela Semana Universitária, de 21 a 25 de setembro foram o 
foco das matérias do Portal, com palestras, debates e lives temáticas acerca de vários 
assuntos, como: igualdade de gênero, crise na cultura nacional; rumos para a construção de 
um país mais justo, a ocupação dos espaços públicos e os desafios urbanísticos da capital, 
entre outros. 

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/ 

 
E nas redes sociais: 

Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialunb 

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/
https://youtu.be/oOEn5NLu3Dc
https://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/
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Últimas Matérias Destaques (24 e 25 de setembro) 

• As sequelas da covid-19 

• Vacina contra Covid-19: UnB considera positivo resultado de testes em chineses 

• HUB retomará cirurgias eletivas em outubro, após 7 meses de suspensão 

• Índice de mortes por Covid-19 no DF sobe: são 104,4 por 100 mil habitantes 

• Saiba como participar de testes de vacina da Johnson & Johnson no DF 

• Pesquisa aponta recuo na taxa de infecção da Covid-19 em todo o país 
 
 

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 90 ambientes dos 
centros de custo que mantêm atividades de forma presencial e desenvolvem projetos durante a 
suspensão do calendário da UnB: 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.  

Antes das inspeções, as Comissões Locais vinculadas ao Comitê de Coordenação de Acom-
panhamento 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. 

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, a comissão local deve enviar ao Coes os e-mails que terão acesso ao app. 
     

                

Acesso ao formulário de cadastramento 
 

 

É necessário realizar login por meio da utilização do e-mail institucional (usuario@unb.br) e 
da senha do e-mail (que é a mesma senha do Sistema Integrado de Gestão – SIG). Seu nome e 
e-mail institucional serão registrados automaticamente no formulário como respondente. 

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).  

O SGPC solicita que, antes dos preenchimentos, as chefias e comissões locais tenham co-
nhecimento do documento de Recomendações de saúde e segurança do trabalho a serem imple-
mentadas 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, entrar em contato com a Coordenadoria de Engenharia de Segurança 
do Trabalho - Cest pelo e-mail: dgpcest@unb.br. 

Veja matéria sobre as inspeções nos laboratórios: 

UnB realiza inspeção em laboratórios que seguem em funcionamento durante a pandemia 

 

http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81615131
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81620298
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81671807
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81657293
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81697209
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81695289
https://apps.powerapps.com/play/c582a698-db23-4982-86dd-547189db6bc9?tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
mailto:dgpcest@unb.br
http://noticias.unb.br/76-institucional/4462-unb-realiza-inspecao-em-laboratorios-que-seguem-em-funcionamento-durante-a-pandemia
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4. IMAGENS DA SEMANA: VALE A REFLEXÃO 
 

 

Cariocas 

  
 

Europa 

 
Portugueses 

  

Reino Unido 

 
 

5. COMITÊS NEWS (COES-COPEI-CCAR) 
A. COES 
1. Manutenção das instalaçõe sanitáris 
Foram concluídos os serviços de manutenção nos banheiros do Centro Excelência em Tu-

rismo, Instituto de Humanas e Almoxarifado Central. Em andamento os serviços de manutenção 
nos banheiros do Instituto de Geociências e alguns pedidos adicionais nos banheiros da Faculdade 
de Saúde. Foram realizadas até o momento manutenções em banheiros de 11 locais, represen-
tando 28% da demanda total da segunda etapa, de 38 locais. Estão em levantamento os banheiros 
dos prédios Ciência da Computação e Estatística e FAL e das unidades Faculdade de Agronomia 
e Medicina Veterinária, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Letras do Instituto Cen-
tral de Ciências. 

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 destes países e do Brasil 
manteve indicação de aumento de casos fatais na Espanha, na França e na Itália. O México tam-
bém voltou a apresentar números ascendentes de óbitos. 

Vários países que pareciam ter controlado os índices de mortes (com coloração mais verde) 
apresentam agora tons amarelados ou avermelhados, como Coreia do Sul, Espanha, França, Po-
lônia e, mais preocupante, República Checa, que enfrenta o pior período da pandemia. O último 
retângulo colorido de cada coluna representa a média móvel de óbitos entre 19 e 25 de setembro. 
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6. 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 Coro- 
navírus covid- 19. Brasília, 2020. 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Contingência: 
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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. 
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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 Português 

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

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 

 

 

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
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
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
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