
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM COES-COVID/UnB 

Semana de 26 a 30 de outubro de 2020 



 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 
  

Chegamos a mais de 1.200.000 mortos no mundo e a mais de 160.000 no Brasil (02/11/20)! 

 
Para atualizações diárias da progressão da pandemia: https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/12/ciencia/1584026924_318538.html 

 
Desnecessário dizer que não são apenas números, e podemos até questionar por que a 

ênfase nas perdas... 
 Porém, além da dor das perdas, necessitamos continuar a luta contra esta doença tam-
bém, com todos nossos recursos... 
 Não podemos (deveríamos) “baixar a guarda”, mas somo muito/as “a segurar a guarda” 
... 
 O COES-COVID/UnB continuará encaminhando o pesar e a força para o/as que perde-
ram seus entes queridos... 

E em nossa persistência, continua, também, encaminhamento nossas orientações sobre 
como lidar com esta doença, para o que for possível contribuir.  

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

 
Se (ainda) 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 24 

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

 19ª Ed. 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 atua-
ção da UnB 
23ª edição do Boletim Coes apresenta impactos da pandemia 
24ª edição do Boletim Coes atualiza dados relacionados à 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 
Atualizações no Portal da UnB: http://repositoriocovid19.UnB.br/ 

 
Ileno Izídio da Costa 

Presidente Coes-Covid/UnB 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/12/ciencia/1584026924_318538.html
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1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO 

COORDENADOR) 
 

Os estudos relacionados às vaci-
nas seguem no seu tempo regular, no 
entanto, a definição da incorporação des-
tas ao calendário brasileiro das vacinas 
ainda precisa, por incrível que pareça, 
que as definições técnicas sejam a linha 
mestre de orientação, frente às intempé-
ries políticas no meio dos tomadores de 
decisões. 

Esta semana, a covid-19 bateu os 
recordes de novos casos por dia diag-
nosticados nesta pandemia no mundo. 
Mesmo com a “nova onda” da pandemia 
se estabelecendo na Europa, na Ocea-
nia, ainda não há grandes alterações na 
incidência da doença naquela região.  

Na Ásia, a China aparentemente 
conteve a retomada da incidência em 
maior magnitude tal qual a identificada no 
início na primeira onda, com a grande 
oferta de testes diagnósticos, isolamento de infectados e quarentena de contatos, bem como 
forte redução da mobilidade das pessoas. Na Índia, foi continuada a agressiva oferta de testes 
diagnósticos, incluindo boa parte das cidades populosas do país. 

 
Na Europa se evidencia a “nova onda” de casos, contudo com menor letalidade do que a 

registrada nos primeiros meses desse ano, principalmente na região da Lombardia na Itália. 
Contudo, regiões outras antes não afetadas, como a Sicília, além de sofrerem com aumento da 
velocidade da ocorrência da doença, apresentam aumento significativo das internações em 
UTI, quando comparada ao pior momento vivido naquele país.  

Na Espanha a incidência, e principalmente, as internações ainda não chegam a mesma 
magnitude vista no primeiro momento da pandemia, mas os gestores já se preocupam e ten-
tam viver a agenda inconclusa das suas equipes de saúde exaustas e milhares de pacientes 
ainda em recuperação física ou mental do que sofreram na primeira onda, tal como na Itália.  

Na França, que havia apostado na abertura gradativa das atividades no verão europeu, 
inclusive educacionais, frente a forte implementação da estratégia de testagem diagnóstica e 
rastreamento de contatos, esta semana viu seu modelo de reabertura e vigilância sucumbidos, 
com o aumento de dez vezes mais do número de casos diários. E já voltam a promover as for-
tes medidas de restrição de mobilidade, com fechamento das atividades classificadas como 
não essenciais (cinemas, teatros, academias de musculação e ginásticas), restaurantes, bares 
e assemelhados só poderão fazer entregas. Tal procedimento de restrição será implementada 
na Alemanha também que na primeira onda tinham sofrido pouco, mas agora acumula milhares 
de casos diariamente. No entanto, o governo alemão anunciou forte programa de ajuda às em-
presas e à população na ordem de 66 bilhões de reais. Portugal volta a fazer restrições, assim 
como o Reino Unido que promoverá 30 dias de lockdown em seus territórios.  



 
 

 
 

 
Nas Américas, o Canadá consegue suportar o 

monitoramento e rastreamento de contatos, bem como 
forte oferta de testes diagnósticos com a atenção básica 
bem territorializada e a adesão da sua população às 
medidas de controle solicitadas pelo governo. Apesar de 
Quebéc e Ontário, regiões populosas, apresentarem 
rápido aumento no de casos nestes últimos 14 dias. No 
outro lado da fronteira nos Estados Unidos, o não ali-
nhamento da esfera federal com os diferentes estados, 
somado a fragilidade do sistema de saúde americano 
ainda acumula milhares de casos de covid-19, princi-
palmente nos estados do meio-oeste, tais como Idaho, 
Illinois, Minessota, Wisconsin e Texas, de forma que a 
doença alcança cada vez mais as cidades também do 
interior em todo o país. No México, praticamente desde 

julho o “platô” de casos também se estabelecem, assim como no Brasil.  
O nosso país, nos últimos 15 dias de forma geral apresenta redução da mortalidade, po-

rém a incidência parece aumentar principalmente nos estados do Norte, como Amazonas, Pará 
e Roraima, mas também no Rio de Janeiro e Espírito Santo.  

 

 
Já no Distrito Federal, a doença reduz cada vez mais a sua incidência, mas ainda 700 

casos novos foram diagnosticados há seis dias, localizados em diversas regiões administrati-
vas, sugerindo que ainda há grande circulação viral e os cuidados ainda são necessários. 



 
 

 
 

 

 

 

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

relatório completo 
O Coes-Covid/UnB, por meio da Sala de Situação (FS) e Dasu 
(DAC), acompanha semanalmente 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 coro-

navírus no mundo, no Brasil e o Distrito Federal. O mate-

rial técnico produzido pode ser analisado em nos links: 

http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&paged=1&fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&paged=1&fetch_only=thumbnail
http://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/


 
 

 
 

Se você se interessa pelo/necessita do detalhamento, acesse: 
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 readoção de medidas de lockdown em diversos países da Europa é o resultado inevi-
tável da ampliação de casos confirmados de contaminação nas últimas semanas. As medidas 
foram adotadas na Espanha, na França, na Alemanha e no Reino Unido. A tabela abaixo mos-
tra o ápice de óbitos de cada país em média móvel semanal e também o dia em que este ápice 
foi atingido, considerando como Dia 1 a primeira vez que o país atingiu cinco óbitos diários. 

Portugal foi quem conseguiu controlar a epidemia mais rapidamente, porém está próxi-
mo de perder esta conquista, pois a segunda onda parece ter também chegado lá. Polônia e 
República Checa apresentaram o ápice de número de óbitos nesta última semana. O número 
de óbitos deve ser considerado em relação à população do país, mas naturalmente são louvá-
veis as abordagens adotadas por países, como Austrália, Coreia do Sul, e mesmo Portugal, 
que jamais ultrapassaram (até o momento) média de 50 óbitos semanais. 

 
 

 País  
Dias (contados a partir do 
1o dia com 5 óbitos ou 
mais) 

Recorde de número de óbi-
tos (média móvel - 7 dias) 

África do Sul 119 297 

Austrália 149 22 

Alemanha 27 233 

Bélgica 24 333 

Brasil 122 1097 

Canadá 41 177 

Coreia do Sul 22 7 

Espanha 20 868 

EUA 38 2715 

França 27 1101 

Itália 30 822 

México 193 803 

Países Baixos 20 154 

Polônia 208 161 

Portugal 18 32 

Reino Unido 26 943 

República Checa 209 145 

Suécia 30 107 

 

 

https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-mundo-27-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-distrito-federal-27-10-2020-3/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-brasil-27-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-distrito-federal-27-10-2020-3/
ttps://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-distrito-federal-27-10-2020-2/


 
 

 
 

B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 
 

De acordo com uma pesquisa de 5 de outubro feita pela Organização Mundial de Saúde, 
a pandemia tem interrompido serviços essenciais de saúde mental em 93% mundo. Segundo a 
OMS, a pandemia está aumentando a demanda por serviços de saúde mental. Luto, isolamen-
to, perda de renda e medo estão desencadeando problemas de saúde mental ou agravando os 
já existentes. Muitas pessoas podem estar enfrentando níveis elevados de uso de álcool e dro-
gas, insônia e ansiedade. Enquanto isso a própria covid-19 pode causar complicações neuro-
lógicas e mentais, como delírio, agitação e AVC. 

 
Todas as quartas e sextas-feiras, os boletins epidemiológico e institucional do Guardiões são 

disponibilizados nas redes sociais: 

Instagram: @guardioesdasaudeunb - Facebook: @guardioesdasaudeunb 

 

 

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


 
 

 
 

 

 
C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

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

bro do Coes, informa que a respeito do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade 

para a fase de recuperação da pandemia da covid-19. Na segunda etapa do trabalho de manu-

tenção nos banheiros, continua a manutenção nos banheiros Instituto de Geociências, alguns 

pedidos adicionais nos banheiros da Faculdade de Saúde, do Núcleo de Medicina Tropical, 

FAL, do Hospital-Escola para Animais de Pequeno Porte, do Biotério e do Departamento de 

Botânica (IB). Estão em levantamento essa semana no Instituo de Ciências Humanas, Instituo 

de Ciências Biológicas, Reitoria, Biblioteca Central e Faculdade de Ciência da Informação. A 

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

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



 
 

 
 

3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 

 
Na semana de 26 a 30 de outubro, o Subcomitê Acadêmico (SCAc) do COES,  

destaca a oferta do curso intitulado Organizando o Trabalho Remoto. O curso foi  estruturado 
pela equipe da Coordenadoria de Capacitação (Procap) que  preparou  três módulos de 
conteúdos.  

Nessa última semana de outubro teve início o Módulo 1, totalmente, disponível  na 
plataforma da Teams. A Figura 1 ilustra o título da Equipe criada, pelos instrutores, na 
plataforma Teams. 

Figura 1. Ilustração da equipe na plataforma Teams 

 
 

 
Os nove conteúdos do Módulo 1 foram divididos  em três encontros síncronos, de 

duas horas cada um, para a presentação de cada uma das funcionalidades dos aplicativos. 
Além disso, para praticar os conceitos, de cada aplicativo, foram realizadas oito 

atividades assíncronas, como, por exemplo,  a criação de um Formulário ou Questionário  na 
Microsoft Forms, conforme ilustrado na Figura 2. 

Figura 2. Exemplo de atividade assíncrona trabalhada do módulo1. 

 
As Tarefas assíncronas permitiram a prática de cada uma das plataformas 

apresentadas no Módulo 1, considerando a sincronização no manuseio e no conhecimento 
do Office 365. 



 
 

 
 

 Como de conhecimento de todo/as, o CEPE se reuniu no dia 29/10, onde foi apresen-

tada a minuta de Resolução para o 2/2020 e as possibilidades de calendário. Veja a seguir: 

 

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

A UnB, em parceria com a UFRJ e a OPAS/OMS está à frente da organização do II 
Encontro da Rede Brasileira de Universidades Promotoras da Saúde (Rebruaps), que 
ocorrerá dias 11 e 12 de novembro de 2020, das 9h às 12h, e será transmitido pelo YouTube e 
pela plataforma Zoom.  O objetivo do evento é fortalecer a Rede Brasileira de Universidade 
Promotora de Saúde (Rebraups) e articular novas parcerias pela certificação de mais universi-
dades. A rede é composta por instituições de ensino superior nas quais a promoção da saúde e 
qualidade de vida de seus membros é considerada parte do projeto institucional. Tal proposta 
tem sido desenvolvida em diferentes instituições de países na América Latina e Europa e conta 
também com o apoio da Rede Iberoamericana de Universidades Promotoras da Saúde (Riups). 

http://noticias.unb.br/76-institucional/4544-cepe-inicia-discussao-sobre-proximos-semestres-letivos-da-universidade-de-brasilia
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/


 
 

 
 

Encarecemos a divulgação e conclamamos a participação! Inscrições gratuitas pela link: 
https://bit.ly/34JAWG9. 

A CoRedes/Dasu em parceria com o Grupo Integra (Grupo de Estudos e Práticas em 
Psicologia, Cronicidades e Políticas Públicas) coordenado pela profa. dra. Larissa Polejack 
convidam a todos e todas para a roda de conversa on-line Quem cuida de você? que irá 
abordar o autocuidado entre trabalhadores e trabalhadoras da Universidade de Brasília. O en-
contro será realizado no dia 5 de novembro, às 15h, com cerca de 1h30 de duração. Faça sua 
inscrição pelo QR Code que consta na imagem de divulgação ou pelo link 
https://forms.gle/G3RPHzuQ9Zaw8sAb7. 

Também será oferecida a oficina Quem cuida de você? que irá abordar o autocuidado 
entre estudantes da Universidade de Brasília. Os encontros serão semanais, sempre às quin-
tas-feiras, 18h, com cerca de 1h30 de duração. Faça sua inscrição pelo QR Code que consta 
na imagem de divulgação ou pelo link https://forms.gle/54i6GsPkR4j663Rz7. 

 

No dia 29/10, ocorreu a roda de conversa Conversando sobre as estruturas das relações  

dialógicas do cuidado nas práticas  de saúde.        

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/34JAWG9
https://forms.gle/G3RPHzuQ9Zaw8sAb7
https://forms.gle/54i6GsPkR4j663Rz7


 
 

 
 

3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
 
No Boletim UnBTV n. 58, você vai saber mais sobre o projeto de extensão, que começou 

em 2006 aplicou questionários a alunos da Universidade de Brasília e chegou a números sur-
preendentes. Além disso, o portal da UnB está de cara nova e você pode opinar. E mais: lives 
da semana, situação da covid-19 no Distrito Federal e uma sugestão cultural que vai te tirar do 
sofá. 

Esta semana o portal da UnB destacou a realização da conferência virtual que mobilizou 
a comunidade na construção de política de promoção da saúde da UnB. Trouxe também a dis-
cussão do Cepe sobre como serão os próximos semestres letivos da Universidade. Outros des-
taques foram sobre disciplina integrada à pesquisa contra covid-19, estudantes monitoram ca-
sos da doença no DF e webinário que abordou impactos da pandemia na arte, cultura e nas 
ações de solidariedade.  

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/ 
 

 

Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialunb 

 

Últimas Matérias Destaques (29 e 30 de outubro) 

 

• Congresso da LBV discutirá "O impacto da Covid-19 e o futuro da Assistência Social" 

• Regiões Administrativas do DF registram alta nos casos de coronavírus no mês de setembro 

• Alta taxa de transmissão: Oito cidades estão com aumento na transmissão de Covid-19 

• Covid-19: com aumento de contágio em regiões do DF, Ministério Público teme segunda onda 
da doença 

• Estudo aponta letalidade de 0,23% de pacientes com covid 

• Polarização política pode interferir no comportamento dos brasileiros sobre a Covid-19, aponta 
pesquisa 

• Vacina: Anvisa estuda retomada e testes da Johnson & Johnson podem voltar no DF 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/o_Vm5dyOo3U
https://www.unb.br/
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4524-conferencia-virtual-mobiliza-comunidade-na-construcao-de-politica-de-promocao-da-saude-da-unb
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4524-conferencia-virtual-mobiliza-comunidade-na-construcao-de-politica-de-promocao-da-saude-da-unb
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4516-em-disciplina-integrada-a-pesquisa-contra-covid-19-estudantes-participam-de-projeto-com-impacto-em-todo-o-df
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4516-em-disciplina-integrada-a-pesquisa-contra-covid-19-estudantes-participam-de-projeto-com-impacto-em-todo-o-df
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4532-webinario-aborda-impactos-da-pandemia-na-arte-cultura-e-solidariedade
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4532-webinario-aborda-impactos-da-pandemia-na-arte-cultura-e-solidariedade
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|twcamp%5eserp|twgr%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=83651307
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83628191
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83595248
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83706000
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83706000
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83686367
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83697028
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83697028
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83707822


 
 

 
 

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 110 
ambientes dos 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 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 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 app. 

• 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 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- 

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.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-Contingência-Coronavirus10.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/Plano-de-Contingência-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


 
 

 
 

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. 
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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 - 
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Português 

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