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APRESENTAÇÃO 

Os mais perspicazes nos alertam, com sensível clarividência, que em uma tragédia - como esta que nos 

acompanha há apenas 8 meses (é isso mesmo, só parece ser 8 anos...) - as fatalidades rapidamente se 

tornam apenas números para as estatísticas. Comparamos o número de óbitos de nossa cidade em 

relação ao número de óbito da cidade vizinha, ou daquela cidade que detém o recorde de óbitos. 

Comparamos o número de óbitos de nosso país, com os países vizinhos; ou com os países 

desenvolvidos. Comparamos o número de óbitos de hoje, com o de ontem. E a nossa média móvel dos 

últimos sete dias? Está maior ou menor do que na semana passada? Buscamos infográficos, previsões, 

conhecimento de especialistas em relação à taxa de óbitos por milhão de habitantes. Estamos bem? 

Estamos mal?  

Em meio ao turbilhão de informações e de números e mais números, precisamos nos lembrar que os 

1.034.974 que aparecia no Portal da Johns Hopkins University na noite de domingo, dia 4 de outubro, 

indicam vidas humanas perdidas prematuramente! Não pode ser simplesmente uma estatística. São 

pessoas que deveriam ainda estar no meio de nós, curtindo a família, trabalhando, se divertindo, 

namorando...  

O COES, desde o agravamento da situação, vem acompanhando e registrando com grande 

consternação perdas irreparáveis de servidores e seus parentes e amigos. Com o passar do tempo, a 

covid-19 vai chegando próximo de cada um de nós, e neste momento percebemos que aqueles 146.011 

que aparecem estampados nos telejornais do Brasil neste exato momento não podem servir apenas 

para as estatísticas. Devem nos fazer lembrar que são vidas que não são mais. Mas que deveriam 

ainda ser. 

Nesta última semana, o Presidente do COES e Decano de Assuntos Comunitários, Prof. Ileno Izídio da 

Costa, perdeu seu pai, Sr. Guilherme Izídio de Miranda que há dias lutava contra a covid-19 em uma 

cama de UTI. Este nosso 21º Boletim é uma homenagem ao Prof. Ileno e a todos os servidores da UnB 

que passaram pela mais dolorosa experiência de perder um ente querido para uma doença ainda 

misteriosa e cruel. Que a dor de cada um nos faça ver os números para além das estatísticas. 

Nas últimas 20 semanas, era sempre o Prof. Ileno a finalizar o Boletim e redigir sua apresentação. 

Assumimos esta tarefa sabedores da responsabilidade, mas também das nossas limitações. Afinal, é o 

afastamento da visão puramente estatística dos números que nos fortalece em nossa missão de 

amenizar o sofrimento e alertar a todos para a necessidade ainda presente de se proteger e de proteger 

os que amamos. 

Virgílio Almeida 
Membro Coes-Covid/UnB 

 

Contatos: Coes-Covid/UnB: coes@UnB.br,  
Sala de Situação (FS): sds@UnB.br 
Atualizações no Portal da UnB: http://repositoriocovid19.UnB.br/ 
 

Boletins anteriores: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  

mailto:coes@unb.br
mailto:sds@unb.br
http://repositoriocovid19.unb.br/
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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-20-BoletimCOES.pdf
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1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO 
COORDENADOR) 

Os estudos científicos relativos a vacinas e medicamentos continuam, e a Anvisa no 
Brasil alterou a legislação para a vacina, em direção à maior flexibilização das normas. 

A covid-19 continua avançando, perfazendo mais de 32 milhões de casos e quase um 
milhão de óbitos confirmados laboratorialmente no mundo. Na Oceania, a doença não mostra 
novidades. Na Ásia, a Índia continua com o avanço da doença, mas com baixo coeficiente de 
mortalidade; contudo, em relação à incidência, já se distancia do Brasil, que é o segundo país 
de maior incidência no globo, porém em números absolutos já ultrapassou os 100 mil óbitos, 
com franca tendência a subir.  

 

 

Na China, a doença não traz mais surpresas do ponto de vista da sua magnitude, não 
existem notícias referentes a aumento de transmissão comunitária da covid-19. Na Europa, a 
doença volta a surpreender com novo avanço de casos aos milhares. Este fato tem sido notado 
ao norte da Espanha e do Reino Unido. Na região em que se situa Madrid, foi instalado 
lockdown para mais de 5 milhões de pessoas. E na Inglaterra, o horário de comércio dos 
restaurantes voltou a ser limitado. Na Itália, medidas de controle que haviam sido revogadas 
foram reimplementadas esta semana, como o uso obrigatório de máscaras para quaisquer 
transeuntes em Roma.  

Nas Américas, os Estados Unidos continuam liderando o número de casos e de óbitos, e 
até seu presidente foi infectado; contudo, não usou a hidroxicloroquina (sic) que foi doada ao 
Brasil em grandes quantidades. A doença continua avançando em regiões mais interioranas 
dos demais países da América, sob menor velocidade no Canadá, que opera um sistema de 
vigilância muito dedicado à quebra das cadeias de transmissão. 

No Brasil, a pandemia cursa sua história e nesta última semana a doença dá sinais de 
aumento de incidência em municípios do Ceará e Amazonas, o que sugere que há ainda um 
acúmulo importante de suscetíveis. Em nosso país houve mais de três centenas de óbitos em 
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mulheres gestantes, o maior número proporcional do mundo neste grupo populacional; tal fato 
ainda precisa ser mais bem estudado. A desconexão das atividades da atenção primária no 
controle da doença como política nacional pode ser uma das hipóteses que explique o possível 
excesso de óbito nesta população. Um outro fato da pandemia no país leva a dois aspectos do 
mesmo lado: (i) a população diminuiu a atenção dada às medidas de distanciamento social, ao 
mesmo tempo em que (ii) o governo federal não conduz uma política de comunicação de risco 
que inclua as preocupações com o distanciamento social. Vale lembrar que em pleno processo 
eleitoral, as aglomerações devido à política municipal, bem como a menor preocupação 
supracitada, poderão levar a acelerações da transmissão que deverá consumir leitos clínicos e 
críticos.  

 

 

 

No Distrito Federal, a população que retorna às atividades de lazer à noite, desprovidas 
do respeito ao distanciamento social e uso de máscaras e ainda a retomada das atividades 
educacionais em boa parte das escolas particulares, serão o termômetro para a pandemia 
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local, pois poderão levar rapidamente à elevação da incidência e da procura pelo sistema de 
saúde especializado. Vale lembrar que os novos gestores da Secretaria de Saúde do Estado 
do Distrito Federal ainda se apropriam das medidas de controle, inclusive as não 
implementadas até o momento, como por exemplo, o monitoramento e rastreamento de 
contatos de casos suspeitos de covid-19.  

 

 

2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique no aqui 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  
 

 

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
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-mundo-01-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-palop-01-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-brasil-01-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-distrito-federal-01-10-2020/
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3. INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB 

3.1 NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC) 
 

A. COMO ESTÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE UnB NO EXTERIOR? 

A Secretaria de Assuntos Internacionais – INT – mantém o acompanhamento de toda a 
comunidade acadêmica da UnB no exterior. Atualmente são 88 professores, técnicos e 
estudantes em 17 países no exterior. Dos países onde há presença de acadêmicos da UnB, o 
mais preocupante é a República Checa, que vem passando pela pior fase desde o início da 
pandemia. Polônia, Coreia do Sul, Espanha e Holanda também demonstram aumento 
preocupante de números de casos fatais. 

Aqui no Brasil, seguindo recomendações de segurança do COES, a INT publicou edital 
para mobilidade acadêmica para o primeiro semestre de 2021, com um número reduzido de 
instituições estrangeiras que estão dispostas a receber estudantes internacionais. 

B. 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).  

 
Este ano 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://play.google.com/store/apps/details?id=com.guardioesapp&hl=pt_BR
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C. Educa UnB-COVID-19: Estratégia Institucional de Educação e Comunicação 
para a Redução de Riscos de Transmissão de SARS-CoV-2 

Estão na fase de conclusão os materiais educativos sobre medidas de 
prevenção específicas da categoria de prestação de serviços terceirizados: limpeza, 
recepção e segurança, no contexto do trabalho cotidiano na UnB. Nos formatos de 
histórias em quadrinhos, vídeos, podcasts, entre outros, os personagens são os 
próprios profissionais terceirizados. 

As histórias em quadrinhos do grupo de recepcionistas contou com a 
colaboração da aluna da UnB do curso de Saúde Coletiva, Nathália Dionísio de 
Moraisa, que está construindo/desenhando o material artístico. Os vídeos do grupo de 
limpeza estão sendo editados/ajustados/narrados, inicialmente, pela equipe da Educa 
COVID, prof. Iturri (FCE), prof. Pedro Jabour (FCE) e Ana Silva (PRC). As ideias 
iniciais do grupo de vigilantes já foram transformadas em quadrinhos por meio de 
aplicativos da internet, pela equipe Educa COVID, e apresentados ao referido grupo, o 
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qual ainda está produzindo novas situações. 

Tendo em vista a necessidade de apoio técnico para profissionalização dos 
produtos pelas áreas das artes e comunicação, foi realizado contato com o Instituto de 
Artes e a Faculdade de Comunicação para um chamamento para participação, na 
modalidade extensão, de estudantes de Comunicação e de Artes com experiência em 
artes visuais (animação, vídeo, histórias em quadrinhos).  

Além disso, visando à publicação desses materiais nos meios de comunicação 
da UnB, foi realizada reunião com a SECOM, a qual deu orientações sobre os devidos 
procedimentos. Espera-se que daqui a 15 dias seja finalizada a primeira edição da 
revista Educa COVID, com as histórias da equipe de recepcionistas. Este trabalho é 
mais um elemento para conscientizar toda comunidade sobre as posturas que devem 
ser sempre exercitadas e praticadas, principalmente, enquanto durar a pandemia.  

D. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
No contexto do desenvolvimento da segunda etapa do trabalho de manutenção 

nos banheiros referente à fase de recuperação da pandemia do covid-19, a 
Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB seguiu 
realizando, esta semana, serviços de manutenção nos banheiros do Instituto de 
Geociências e alguns pedidos adicionais nos banheiros da Faculdade de Saúde. 
Estão em levantamento os banheiros da Faculdade de Comunicação no Instituto 
Central de Ciências e em análise o orçamento para os banheiros do prédio OCA-II, do 
Instituto de Letras e da Fazenda Água Limpa. 

3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
Estamos nos aproximando da metade do primeiro semestre de 

2020 e para dar continuidade aos trabalhos de estímulo à formação 
acadêmica dos estudantes da Universidade de Brasília (UnB), o 
Decanato de Ensino de Graduação (DEG) apresentou, nesta semana 
de 28/09 a 02/10, à comunidade acadêmica, o Edital DEG no. 

20/2020, intitulado Edital De Apoio Para Participação de Estudantes de Graduação em 
Eventos no País e no Exterior, coordenado pela Diretoria de Acompanhamento e 
Integração Acadêmica (Daia) do Decanato de Ensino de Graduação (DEG).  

O principal objetivo do edital é estimular e viabilizar a participação de 
estudantes de graduação regularmente matriculados na UnB em eventos acadêmicos, 
científicos, ou de extensão, no Brasil ou no exterior, por meio da concessão de auxílio 
financeiro, na forma de crédito em conta corrente, para utilização em taxa de inscrição 
e/ou outras despesas diretamente relacionadas ao evento. 

Recordamos que as aulas estão seguindo as normas da Resolução CEPE 
059/2020, aprovada em 31 de julho; assim, o Edital tem a finalidade de auxílio 
SOMENTE para aqueles eventos que aconteçam de maneira EXCLUSIVAMENTE 
REMOTA. 

Além disso, o Edital DEG No. 20/2020 possui cinco páginas, contendo 11 ítens, 
incluindo os requisitos para concorrer ao auxílio, os critérios de seleção e a prestação 
de contas. A solicitação deverá ser realizada pelo preenchimento do formulário 
eletrônico, disponível no link https://bit.ly/30f3lkz. 

https://bit.ly/30f3lkz
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O Edital pode ser consultado, na integra, no endereço: 
http://bit.ly/Edital_DEG_20-2020. 

3.3 SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL 
(SSMAP) - Clique aqui e veja mais informações do SSMAP no Portal 

A Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e Promoção da 
Saúde (CoRedes/Dasu/DAC), em parceria com a Secom/UnB, elaborou o material: Se 
sua vida financeira fosse um filme, qual seria?. Este conteúdo foi compartilhado nas 
mídias oficiais da Universidade de Brasília, com a finalidade de propiciar reflexões e 
ofertar dicas sobre o Planejamento Financeiro.  

• Conheça a cartilha: https://bit.ly/3juUS4F 

• Instagram: unb_oficial 

O projeto Laços da Saúde da 
CoRedes/Dasu/DAC/UnB em parceria com a Liga 
Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade da 
Universidade de Brasília (Lasfac/UnB) e no âmbito da 
campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho, 
realizou, durante a Semana Universitária da UnB, o 
Cine Debate com o documentário O Silêncio dos 
homens na perspectiva das mulheres e dos homens. 
Mais de 700 pessoas já visualizaram o Cine Debate 
que discutiu as masculinidades e, consequentemente, 
suas nuances e vivências no cotidiano brasileiro. 

 

Para quem não assistiu:  

23/09 – Na perspectiva dos homens: https://youtu.be/sXj0rRuZRzs 
24/09 – Na perspectiva das mulheres:  
https://youtu.be/-Eoha3fuAO4 
O silêncio dos homens | Libras e áudio descrição:  
https://youtu.be/7B7QSlh3tbA 

 

A parceria CoRedes/Dasu/DAC/UnB e Liga Acadêmica de Saúde da Família e 
Comunidade (Lasfac), realizou no dia 29 de setembro, a Roda de Conversa: Promoção 
da Saúde e Estratégias de Prevenção de Crise em Saúde Mental.  

O evento contou com a participação de Ana Flávia Ferreira Lima – terapeuta 
ocupacional pela UnB - residente da SES/DF; Cássia Maria da Silva Garcia – técnica em 
enfermagem do CAPS/RF/SES-DF – terapeuta Comunitária; Guilherme Pereira de Lima 
– assistente social pela UnB – residente da Fiocruz Brasília; Gustavo Oliveira Carvalho 
de – médico psiquiatra Samu/DF, docente do UniCEUB e doutorando do IPUB/UFRJ; 
Larissa Polejack – diretora da Dasu/DAC/UnB e docente do Instituto de Psicologia da 
UnB; e, Thaynara Sousa da Silva, indígena do povo xerente, psicóloga e 
cocoordenadora da Comissão Especial de Raças e Povos Tradicionais do CRP01. Este 

http://bit.ly/Edital_DEG_20-2020
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/
https://youtu.be/sXj0rRuZRzs
https://youtu.be/-Eoha3fuAO4
https://youtu.be/7B7QSlh3tbA
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debate sobre saúde mental está disponível no canal Dasu no Youtube: 
https://youtu.be/suzOaBNenZ0  

 

No dia 24 de setembro, às 19h, a psicóloga da CoAP/Dasu, Valéria Rilho, 
participou de uma roda de conversa a convite do Science Club, grupo de mestrandos, 
doutorandos e professores do Programa de Pós-Graduação de Ciências Ambientais. A 
proposta foi abrir um espaço de discussão sobre o que seria saúde mental e quais 
seriam suas relações com a vida acadêmica. A conversa tomou o rumo da 
desmistificação da saúde mental em suas relações com as idealizações de nossa 
cultura, na qual a formação acadêmica ocupa um papel destacado. 

A Dasu, considerando a importância da promoção e prevenção da Saúde 
Mental, participou de duas lives organizadas pela Executiva Nacional dos Estudantes 
de Geologia (Enege). Os eventos estão disponíveis no canal do Youtube da Enege. 

https://www.youtube.com/channel/UCszMbw-xZysLgo113ugvbYA 

3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
Confira no Boletim UnBTV n° 54 que o plano de retomada do Hospital 

Universitário de Brasília começou. Neste primeiro momento, estudantes do último ano 
voltaram a fazer os estágios obrigatórios. A previsão é que o hospital esteja em pleno 
funcionamento em fevereiro. Veja também os números do DF, as lives da semana e 
uma sugestão cultural para ver com a família.  

O portal da UnB trouxe como destaque esta semana: grupo da UnB e do IFB 

https://youtu.be/suzOaBNenZ0
https://www.youtube.com/channel/UCszMbw-xZysLgo113ugvbYA
https://www.youtube.com/watch?v=tFv-v_GyufI
https://noticias.unb.br/publicacoes
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desenvolveu aparato de ventilação para combater a covid-19 nos hospitais; o balanço 
positivo feito pelo Decanado de Extensão sobre 20ª Semana Universitária; recorte 
feito por pesquisa da UnB sobre contaminação por covid-19 entre profissionais de 
odontologia do DF; e o acompanhamento feito por pesquisadores de professores e 
suas salas de aula on-line para entenderem as dificuldades educacionais e buscarem 
soluções. 

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 

 

3.5 Últimas Matérias Destaques (01 e 02 de outubro) 
• Aparelho feito por IFB e UnB promete combater o coronavírus  

• DF esta longe de alcançar imunidade de rebanho, dados da pesquisa feita UnB  

• Calendário sobre a retomada das cirurgias eletivas no DF  

• Imunidade de Rebanho: Não existe essa tal proteção, diz infectologista   

• Pandemia revela desigualdades da educação no Brasil  

• Covid-19: A vacina é suficiente para acabar com a doença? 

• Governo Federal anuncia nova proposta para substituir o Auxílio Emergencial 

• Estudo sinaliza que 20% da população tiveram covid-19, mas não dá para relaxar 

• Outubro no DF começa com reabertura do mirante da Torre de TV e Festival Flutua 

• Análise da UnB indica que cada grupo de 100 infectados transmite o vírus para outras 
92 pessoas 

 

3.6 SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 
O SCGP informa que a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do 

Trabalho (DGP/DSQVT/Cest) já realizou inspeções de saúde e segurança do trabalho 
em 94 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.  

Antes das inspeções, as Comissões Locais vinculadas ao Comitê de 
Coordenação de Acompanhamento das Ações de Recuperação (CCAR), criadas em 

https://noticias.unb.br/117-pesquisa/4466-pesquisa-da-unb-faz-recorte-da-contaminacao-por-covid-19-entre-profissionais-de-odontologia
https://noticias.unb.br/117-pesquisa/4466-pesquisa-da-unb-faz-recorte-da-contaminacao-por-covid-19-entre-profissionais-de-odontologia
https://noticias.unb.br/117-pesquisa/4466-pesquisa-da-unb-faz-recorte-da-contaminacao-por-covid-19-entre-profissionais-de-odontologia
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=81987597
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81988404
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82025532
https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2020/10/4879292-imunidade-de-rebanho-nao-existe-essa-tal-protecao-diz-infectologista.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/10/01/pandemia-revela-desigualdades-da-educacao-no-brasil.htm
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82016706
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82028276
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=81990420
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82057807
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82072539
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82072539


 
 

12 
 

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, cada comissão local 
deve enviar ao Coes os e-mails que terão acesso ao aplicativo. 

 
Acesso ao formulário de cadastramento 
 

Será 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 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 no preenchimento do Formulário de Levantamento 
Situacional, deve-se entrar em contato com a Coordenadoria de Engenharia de 
Segurança do Trabalho – Cest pelo e-mail: dgpcest@unb.br.  

4. IMAGENS DA SEMANA (com uma infiltrada... - vale a reflexão) 

  
29/09 - Debate entre candidatos à presidência dos EUA (Trump 

foi internado com covid-19 dias depois) 
02/10 - Comício Donald Trump 

https://apps.powerapps.com/play/c582a698-db23-4982-86dd-547189db6bc9?tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
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02/10 - Bares no Rio de Janeiro 30/06 - Em Praga, tchecos comemoravam o fim do lockdown. 

País vive hoje pior fase da pandemia. 

5. 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: 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 
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 

https://www.paho.org/bra/
https://www.paho.org/bra/
https://www.saude.gov.br/
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://www.saude.df.gov.br/
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/Plano-de-Continge%CC%82ncia-Coronavirus10.pdf
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://covid.saude.gov.br/
https://portal.fiocruz.br/coronavirus
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
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/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
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/
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
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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 
coronavirus (covid-19) Infection in Wuhan, China. Preprint. Life Scienses, 19 de fevereiro de 2020. 

Estudos Internacionais Recentes 
HOLMES, E.A. et al. Multidisciplinary research priorities for the covid-19 pandemic: a call for 
action for mental health science. The Lancet Psychiatry. 2020. 
SINCLAIR, A.J; DHATARIYA; K; PATEL, M.Guidelines for the management of diabetes in care 
homes during the covid- 19 pandemic. Diabetes UK Position Statements.2020. 
WANG, C. et al. A human monoclonal antibody blocking SARS-CoV-2 infection. Nat Commun 11, 
2251 (2020). WERNECK, G.L; CARVALHO, M.S. A pandemia de covid-19 no Brasil: uma crônica 
de uma crise sanitária anunciada. Cadernos de Saúde Pública. 

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