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BOLETIM COES-COVID/UnB 
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APRESENTAÇÃO 
De acordo com o Painel Coronavírus do Ministério da  Saúde 

(https://covid.saude.gov.br/) de 24/10/20, os casos recuperados somam 4.817.898, em 

acompanhamento 405.834, confirmados 5.380.635, acumulados 26.979, novos 2560,4, com óbitos 

confirmados de 156.903, a acumulados 432; portanto, 2,9 % de casos novos e um índice de letalidade 

de 74,7. 
Os detalhamentos desta realidade se encontram a seguir. 
Reencaminhamos nossas orientações sobre como lidar com a infecção, para o que for 

possível contribuir. 
 

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 19 20 21 22 23 

 

Veja também as últimas matérias sobre nosso boletim, no Portal UnB. 
19ª edição do Boletim Coes, novos dados da pandemia e impacto no mundo  
20ª edição do Boletim Coes traz novos dados sobre a pandemia de covid-19  
21ª edição do Boletim Coes atualiza dados da pandemia 
22ª edição do Boletim Coes traz informações sobre comportamento da pandemia e 
atuação da UnB 
23ª edição do Boletim Coes e os dados atualizados sobre impactos da pandemia 

 
 

 

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 (e profícuas discussões para planejamentos)! 

 

 
Prof. Ileno Izídio da Costa 

Presidente do Coes 

https://covid.saude.gov.br/
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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-20-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202010-21-BoletimCOES.pdf
https://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202010-22-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-19-BoletimCOES.pdf
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4473-20-edicao-do-boletim-coes-traz-novos-dados-sobre-a-pandemia-de-covid-19
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4487-21-edicao-do-boletim-coes-apresenta-dados-atualizados-quanto-ao-comportamento-da-pandemia
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4503-22-edicao-do-boletim-coes-traz-informacoes-sobre-comportamento-da-pandemia-e-atuacao-da-unb
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4503-22-edicao-do-boletim-coes-traz-informacoes-sobre-comportamento-da-pandemia-e-atuacao-da-unb
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4517-23-edicao-do-boletim-coes-apresenta-dados-atualizados-sobre-impactos-da-pandemia
http://repositoriocovid19.unb.br/
mailto:coes@unb.br
mailto:sds@unb.br
mailto:dasu@unb.br


3 

 

 

 

1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO 

COORDENADOR) 

 
Os ensaios clínicos das vacinas no mundo 
continuam e cada vez mais a esperança pe- 
los bons resultados se fortalece. Mesmo de- 
pois de os estudos das vacinas estarem fina- 
lizados, com registro na Anvisa, e com eficá- 
cia comprovada, é sabido que a distribuição 
no Brasil e administração nas pessoas ainda 
é um evento com cronograma totalmente in- 
definido. Nesta semana, houve um evento 
fatal no ensaio clínico da vacina do convênio 
Oxford-Astrazenica-Fiocruz, contudo os da- 
dos mostram que foi em um jovem médico 
que teria feito parte do grupo placebo, desta 
forma o estudo experimental continua sendo 
realizado. 

Na Oceania, não há alterações dos padrões 
da última semana. Na Ásia, a China ainda 
tenta conter as centenas de novos casos da 
semana passada com a oferta de testagem e 

quarentena para os contatos. Na Índia, o país decidiu ofertar uma imensa quantidade de testes 
para sua população, favorecendo a identificação de novos casos em grandes quantidades em 
regiões distintas do seu território. 

A Europa sofre cada vez mais claramente 
uma nova onda de casos, e países que so- 
freram na primeira onda, como a Itália, ba- 
tem o recorde na identificação de novos ca- 
sos, contudo com menor taxa de mortalidade 
ao comparar com a primeira onda. O Reino 
Unido implementa duras restrições de mobi- 
lidade, a exemplo do País de Gales, que 
apenas permitiu nesta semana o funciona- 
mento do comércio apenas de supermerca- 
dos e farmácias. Portugal volta a divulgar 
diversos surtos em seu território, contudo 
países que não haviam sofrido grande inten- 
sidade de casos, como a Alemanha, agora 
registram mais de 10 mil casos em curto 
espaço de tempo, e o sistema de 
rastreamento de contatos, inicialmente bem 
executado na primeira onda, agora 
demonstra fragilidades sucumbindo aos 
aumentos semanais de in- cidência da covid- 
19, em diferentes regiões 
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do país alemão, bem como da Bélgica. A França identifica crescimento de casos em 2/3 do seu 
território, e os governantes não só implementam medidas de restrição de mobilidade, como 
também reorganizam a atenção à saúde especializada, em busca de reduzir os piores danos, 
com os quadros fatais. Países como a Polônia, que apresentavam posturas resistentes dos seus 
governantes, agora lançam mão do aumento da oferta de leitos clínicos e de UTIs, devido ao 
grande aumento de casos, acometendo inclusive líderes políticos do país. 

Nas Américas, a doença avança nos Estados Unidos, com milhares de casos novos, 
principalmente nos estados do meio-oeste. Na América do Sul, a doença continua avançando 
em direção a cidades menores dos países. 
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No Brasil, a doença apresenta menor incidência para todo o país, mas grandes cidades, 
como Manaus e Fortaleza, parecem apontar possíveis aumentos de casos novos de forma sus- 
tentável. 

 

No Distrito Federal, a doença esta semana se manteve no mesmo ritmo, com mais de 
700 casos novos diariamente, contudo, cada vez mais casos acontecem em localidades de 
maior vulnerabilidade socioeconômica. 
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2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique no aqui para o re- 

latório 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. Segue abaixo dados da Vigilância Ativa: 

http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp;metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp;view_mode=records&amp;perpage=12&amp;order=DESC&amp;orderby=date&amp;fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp;paged=1&amp;fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp;metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp;view_mode=records&amp;perpage=12&amp;order=DESC&amp;orderby=date&amp;fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp;paged=1&amp;fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp;metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp;view_mode=records&amp;perpage=12&amp;order=DESC&amp;orderby=date&amp;fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp;paged=1&amp;fetch_only=thumbnail
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Fonte: Sala de Situação 

 

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 nos links abaixo: 

 SITUATION REPORT Mundo 

 SITUATION REPORT Palop 

 SITUATION REPORT Brasil 

 SITUATION REPORT DF 

 SITUATION REPORT UnB 

 
 

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 acompanhamento semanal de 
todos os países onde nossa comunidade acadêmica se faz presente. 

A Europa definitivamente vive uma nova onda com casos fatais subindo em diversos 
países. Entre os afetados estão Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos, 
Por- tugal e Reino Unido. A República Tcheca e a Polônia passam pelo pior momento desde o 
início da pandemia. 

Entre todos os países europeus em acompanhamento, somente a Suécia apresenta um 
número muito baixo de óbitos. A pior fase no país escandinavo ocorreu em abril. Dos demais 
países monitorados, apenas o Canadá parece indicar tendência de alta no número de óbitos 

http://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-mundo-20-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-palop-20-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-brasil-20-08-2020-2/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-unb-20-10-2020/
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semanais. No Brasil, a média móvel de mortes manteve o menor índice desde a primeira se- 
mana de maio. 

 

 

Fonte: https//:ourworldindata.org 

 
 

B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 
 

Nas últimas semanas, postamos em nossas 

mídias sociais uma explicação sobre o 

processo de desenvolvimento da vacina do 

laboratório até as clínicas. 

A publicação descreve quais são as principais 

fases do desenvolvimento da vacina, assim 

como a regulamentação dela no Brasil. 

Segundo o New York Times, atualmente há 11 

vacinas na fase 3 e cinco dessas estão fase de 

aprovação limitada ou antecipada. 

Confira mais informações sobre essas vacinas 

nas nossas mídias. 

Instagram: @guardioesdasaudeunb 

Facebook: @guardioesdasaudeunb 

https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/
https://www.facebook.com/guardioesdasaudeunb/
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Todas as quartas e sextas-feiras, os boletins epidemiológico e institucional do Guardiões 
são disponibilizados. 
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C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 

A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB infor- 

ma a continuidade do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade tendo em vista a 

fase de recuperação da pandemia da covid-19. Pela segunda fase de manutenção, continu- 

am os trabalhos nos banheiros Instituto de Geociências e em serviços adicionais nas instala- 

ções sanitárias da Faculdade de Saúde e do Núcleo de Medicina Tropical. Estão em levanta- 

mento esta semana as intervenções na Faculdade de Ciência Informação, na Biblioteca Central 

e no Instituto de Letras. Seguem em análise de orçamento as instalações da Fazenda Água 

Limpa, do Hospital Veterinário e do Biotério. 

 

 

3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 

 

Nesta semana de 19 a 23 de outubro, a equipe do 
Subcomitê Acadêmico do Comitê Gestor do Plano de 
Contingência da Covid-19 da UnB (SCAc do 
Coes/UnB) deu continuidade ao treinamento das 
práticas de ensino-aprendizagem para o uso nas aulas 

de modo remoto. Assim, realizou a unidade 2 do curso intitulado Diversificando Estratégias e 
Recursos Digitais de Ensino-Aprendizagem, oferecido pela Coordenadoria de Capacitação 
(Procap) da Universidade de Brasília (UnB). 

Nesta unidade, foi praticado o uso do recurso wiki, disponível no Moodle Aprender 3, 
que, entre outras utilidades, tem a função de permitir que os estudantes criem, 
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colaborativamente, um livro, on-line, criando conteúdo em um tópico definido pelo seu tutor. 
A página de edição do wiki contém as seguintes ferramentas e o “Editar” pode ser 

trabalhado no formato html. 
 

 

Nesse momento em que as aulas estão sendo ministradas no modo remoto, é 
importante frizar que uma ferramenta como a wiki pode permitir a maior autonomia dos 
estudantes para a construção do conhecimento com o trabalho editado em equipe. 

 
3.3 SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL 

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

 
A Universidade de Brasília 
(UnB), nos dias 22 e 23 de 
outubro de 2020, registrou 
um marco histórico na estru- 
turação de uma política de 
promoção da saúde no terri- 
tório universitário - realizou a 
I Conferência UnB 
Promotora da Saúde. 

A comunidade universitária e 
externa da UnB, nos dois 
dias de conferência pode 
dialogar, propor e deliberar 
sobre diretrizes de promoção 
da saúde, as quais foram 
dívidas em nove eixos, entre 
eles: Saúde mental; Preve- 
nindo agravos e promovendo 
a saúde em redes;  
Processos  educativos 
promotores da saúde; 
Diversidade e direitos 
humanos;  Ambientes 
saudáveis e sustentáveis; 
Acessibilidade e inclusão 
social; Envelhecimento 
saudável e participativo; 

Saúde e Qualidade de vida do trabalhador; e Vigilância em saúde na comunidade universitária. 
Foram realizadas, até o inicio da abertura, 498 inscrições 

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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O processo dialógico esteve presente durante toda a conferência. A mesa de abertura 
contou com a presença da magnífica reitora e do decano de Assuntos Comunitários, 
representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal (SES/DF); da 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas); do Diretório Central de Estudantes (DCE), do 
Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (FUB) e da Associação dos 
Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB). 
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A mesa Universidade Promotora da Saúde: Ecos da Pré - Conferência compartilhou 
que desde 2016 a UnB integra a Rede Ibero-Americana de Universidades Promotoras de Saú- 
de (Riups), entidade que em conjunto com outras instituições de ensino visam à promoção da 
saúde no contexto internacional, com apoio das organizações Pan-Americana da Saúde (Opas) 
e da Organização Mundial da Saúde (OMS). As participantes da mesa compartilharam ações 
de promoção da saúde desenvolvidas na UnB; discutiram a importância de valorizar os espa- 
ços de convivência dentro e fora da universidade, descentralizando o saber e acolhendo a di- 
versidade; a necessidade de assumir a política de promoção de saúde em todos os aspectos 
culturais e diversos da universidade; a incorporação permanente de práticas integrativas em 
saúde no contexto Universitário para o cuidado de toda a comunidade; promover ações, 
programas e estratégias de promoção da saúde sexual e reprodutiva, prevenção de agravos; 
pen- sar a universidade promotora de saúde como um espaço de transformação cultural, de 
uma lógica competitiva e adoecedora para uma cultura de paz, solidária e colaborativa; 
promover saúde a partir da noção de cuidado e acolhimento, dando centralidade às pessoas; 
fortaleci- mento da identidade e representação das minorias políticas como fator de saúde; a 
urgência de pensar na universidade estruturada enquanto ambiente saudável, sustentável e 
promotor de bem-estar e qualidade de vida. 
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As mesas Saúde Mental e Universidade e Processos Educativos Promotores da 
Saúde realizadas no período vespertino do dia 22 de outubro de 2020 deram continuidade aos 
diálogos e troca de conhecimentos. Ambas as mesas reforçaram a importância de ações de 
ensino, pesquisa e extensão envolvendo a comunidade universitária e externa, ou seja, ratifica- 
ram a importância de articular a rede e envolver todos os atores sociais do território da UnB 
para a concretização da promoção da saúde. Ressaltaram a necessidade de se pensar uma 
política institucional que promova uma educação para a cooperação, inclusão social, acessibili- 
dade, autonomia, liberdade, sustentabilidade, empatia, equidade e respeito à diversidade e aos 
direitos humanos. Aliás, registraram ser fundamental a compreensão das “causas das causas 
que produzem iniquidades” e a identificação e desvelamento dos determinantes sociais de sa- 
úde para pensar o cuidado como categoria central. Para além de identificar problemas, como 
relembrou o professor dr. Ileno, Decano de Assuntos Comunitários, torna-se fundamental pen- 
sar nas potencialidades da Universidade, dos territórios conjuntos e, sobretudo, dos atores so- 
ciais que criam a sinergia para a construção da política institucional da UnB Promotora da Saú- 
de. 
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É inegável que, nos dias 22 e 23 de outubro de 2020, a história da UnB tenha registrado 
um dos maiores movimentos de mobilização para fortalecer a rede de solidariedade numa 
perspectiva de cuidado com a comunidade. Para tanto, registra-se que a UnB a partir de uma 
abordagem integrativa compreende que a promoção da saúde sustenta-se na compreensão da 
saúde biopsicossocial e espiritual, nos princípios da equidade, sustentabilidade, solidariedade, 
dignidade humana etc. 

A comissão organizadora da I Conferência UnB Promotora da Saúde está 
sistematizando as diretrizes estruturadas pelos noves GT e validadas na plenária que 
aconteceu no dia 23 de outubro de 2020, das 14h às 21h. Cada diretriz apresentada foi 
analisada, quando necessário, por destaque de um dos participantes, aperfeiçoada ou excluída 
e, posteriormente, validada ou não pela maioria presente. O documento sistematizado será 
apresentado a Câmara de Assuntos Comunitários (CAC) da UnB em data a ser agendada. 
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3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
O Boletim n. 57 da UnBTV destaca a procura do Hospital Universitário de Brasília por 

mais voluntários para a vacina contra a covid-19. Os testes são realizados com profissionais 
de saúde. O informe também traz o livro virtual de poesias feito por idosos do DF, as lives da 
semana, a situação do novo coronavírus no DF e uma sugestão cultural que vai te tirar do 
sofá. 

O portal de UnB, que está de cara nova e quer sua opinião, publicou matéria sobre a 
ampliação dos critérios para participar de testes da vacina chinesa no HUB. Trouxe ainda o 
estudo da Universidade que busca caracterizar percepções sobre sofrimento psíquico 
decorrente da pandemia. Além disso, apresenta homenagem e reconhecimento aos técnicos  
e docentes da UnB, que trabalham juntos para o sucesso da Universidade em tempos de 
pandemia. 

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

Portal da UnB 
- Matérias jornalísticas 

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

    UnBTV (vídeos) 
https://www.youtube.com/user/unbtv 

Repositório Covid-19 - UnB 
em Ação 

http://repositoriocovid19.unb.br/ 
 

E nas redes sociais: 
Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialunb 

 

Últimas Matérias Destaques (22 e 23 de outubro) 

 Quando a política é inimiga da ciência 

 A covid-19 persiste e negá-la é um risco 

 Brasileiros têm mais resistência às vacinas chinesa e russa 

 Vacina contra Covid-19: UnB amplia critérios para participação nos testes no DF 

 Memorial dos Povos Indígenas reabre nesta sexta (23) (Coronavírus) 

 Livro traz obituários de povos tradicionais da Amazônia vítimas da Covid-19 

 Guerra da vacina antecipa disputa na direita entre Doria e Bolsonaro na direita 

 COVID-19: E seu alimento em casa, está seguro ? 

 Idosos se inspiram no isolamento social para escrever poesias que agora foram reunidas 
em um livro 

 

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

(DGP/DSQVT/CEST) já realizou inspeções de saúde e segurança do trabalho em 107 ambien- 
tes dos seguintes centros de custo: BCE, CDT, CO, DGP, DIMEQ, DISEG, FAL, FAV, 
FAV/HVET, FCE, FGA, FM/NMT, FS/FAR, FS/NUT, FT, GRE, IB, IB/BOT, IB/CEL, IB/ECL, 
IB/GEN, ICS/DAN, IF, IG, SeMA e SPI. Essas unidades mantêm atividades presenciais e de- 
senvolvem 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 resposta ao Memorando 
002/2020 VRT/CCAR (23106.040633/2020-20), devem realizar o cadastramento de serviços 

https://youtu.be/RQ4AqXLOkr4
http://noticias.unb.br/76-institucional/4500-o-portal-da-unb-esta-de-cara-nova
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4490-estudo-da-unb-busca-caracterizar-percepcoes-sobre-sofrimento-psiquico-decorrente-da-pandemia
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4490-estudo-da-unb-busca-caracterizar-percepcoes-sobre-sofrimento-psiquico-decorrente-da-pandemia
http://noticias.unb.br/39-homenagem/4511-tecnicos-e-docentes-trabalham-juntos-para-o-sucesso-da-unb-em-tempos-de-pandemia
http://noticias.unb.br/39-homenagem/4511-tecnicos-e-docentes-trabalham-juntos-para-o-sucesso-da-unb-em-tempos-de-pandemia
http://noticias.unb.br/39-homenagem/4511-tecnicos-e-docentes-trabalham-juntos-para-o-sucesso-da-unb-em-tempos-de-pandemia
https://noticias.unb.br/publicacoes
https://noticias.unb.br/artigosmain
https://www.youtube.com/user/unbtv
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=83160050
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83160088
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83162980
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83160329
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83195079
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83223909
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83238187
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83244388
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83243923
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83243923
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83243923
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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 pa- 
ra até dois e-mails por unidade. Um deles pode ser o geral da unidade (unidade@unb.br), que 
possibilita acesso a qualquer membro das comissões locais. Para cadastro e treinamento de 
usuários, cada comissão local deve enviar ao Coes os e-mails que terão acesso ao aplicativo. 

Acesso ao formulário de cadastramento 
Será necessário realizar login por meio da utilização do e-mail institucional (usua- 

rio@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 Rela- 
tório Técnico de Inspeção (RTI) são informados via SEI/UnB e pelos meios informados no ca- 
dastro (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, dis- 
ponível no processo SEI 23106.040772/2020-53, Resultado (5263280). 

Em caso de dúvidas ou problemas 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. 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. 

https://apps.powerapps.com/play/c582a698-db23-4982-86dd-547189db6bc9?tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
mailto:dgpcest@unb.br
https://www.paho.org/bra/
https://www.paho.org/bra/
https://www.paho.org/bra/
https://www.paho.org/bra/
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/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
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/Plano-de-Continge%CC%82ncia-Coronavirus10.pdf
https://www.saude.gov.br/fakenews
http://www.andifes.org.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-coronavirus/
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
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://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
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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 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://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/
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://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;amp%3Bview=category&amp;amp%3Bid=56%3Aanuario-estatistico&amp;amp%3BItemid=687
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&amp;amp%3Bview=category&amp;amp%3Bid=56%3Aanuario-estatistico&amp;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/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://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
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;amp%3Bpid=S0103-40142020000200002&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200007&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200025&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200045&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200065&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200077&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200097&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200119&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200141&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200157&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200175&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
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