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APRESENTAÇÃO
Eis o número oito do nosso Boletim COES-COVID/UnB!
Dados consolidados (clique) até o dia de hoje (03/07/20) registram 9.495 novos casos e 488 novos óbitos
em relação ao dia anterior. Comparado com o registro do dia anterior pelo Ministério da Saúde, foram 14.589 novos
casos e 645 novos óbitos.
Há 5.137 (92,2%) municípios com pelo menos um caso confirmado, e 2.769 (49,7%) com pelo menos um
óbito confirmado. São 719,23 casos por 100 mil habitantes, e 29,75 óbitos por 100 mil habitantes no Brasil.
4,1% dos casos totais evoluíram para óbito (letalidade).
Até o momento contabilizamos 751.144 casos suspeitos e 3.504.141 testes realizados.
Nos últimos 14 dias, foram registrados 468.638 (31%) casos e 13.411 (21,4%) óbitos.

Registraremos, sempre, nossa solidariedade com familiares de todos/as estes/as brasileiros/as
que nos deixaram em face desta realidade.
Para facilitar o acesso aos Boletins anteriores, a partir desta edição colocaremos no quadro abaixo
o número do Boletim e o link para acesso a ele. Basta clicar!
Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Quinto

Sexto

Sétimo

Leia também as matérias sobre nosso Boletim, no Portal UnB.
Boletim do Coes informa comunidade universitária sobre covid-19 e ações de prevenção na UnB
Confira os destaques da sexta edição do Boletim Informativo do Coes
Coes publica cartilha com orientações em caso de contágio pelo novo coronavírus
Sétima edição do boletim do Coes está disponível

Chamamos a atenção para a cartilha com as orientações sobre como lidar com a infecção, que foi
anexada ao Sexto Boletim. Acesse-a aqui: Recomendações e orientações do COES sobre como proceder
em caso de contágio.
Já visitou nosso repositório (Portal da UnB) hoje?
Contatos: COES-COVID/UnB: coes@unb.br;
Sala de Situação (FS): sds@unb.br
Dasu: dasu@unb.br.
Boa leitura!
Prof. Ileno Izídio da Costa
Presidente COES-COVID/UnB
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1.

LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO COORDENADOR - NC)

Apesar de não termos notícias definitivas relacionadas a vacinas ou medicações profiláticas ou
curativas para a covid-19, as soluções farmacológicas estão ficando mais próximas, tanto que a UnB inclusive participará do teste de pelo menos uma das vacinas aqui no Distrito Federal. Leia aqui
Enquanto isso, a covid-19 continua avançando no mundo. A Oceania permanece controlando fortemente possíveis reintroduções da doença. Na África, países com frágeis sistemas de saúde passam por
diversas emergências de saúde pública, incluindo a covid-19, em seus territórios, como acontece na excolônia Belga, o Congo, em que o Ebola e o sarampo, além da infecção por SARS-CoV2, acometem sua
sociedade.
Na Ásia, a Índia é responsável pelo forte aumento da incidência da covid-19, atraindo preocupações das autoridades sanitárias de boa parte do mundo, devido à magnitude que representa o seu contingente populacional, e à fragilidade do seu sistema de saúde.

Na China, a doença ainda assusta, mesmo com a forte tentativa de contenção, levando as autoridades sanitárias a colocarem 500 mil pessoas em quarentena próximos a Pequim. Na Rússia a doença
continua em franco crescimento, com comportamentos erráticos da gestão federal, ao tentar banalizar a
importância atribuída à covid-19 no país.
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Na Europa, já há sinais de risco agregado ao processo de reabertura, como detectado na Alemanha, que possui um sistema muito sensível e capaz de detectar variações na incidência de síndrome gripal
e síndrome respiratória aguda grave. Por outro lado, Espanha e Portugal abrem as suas fronteiras. Entretanto, no alinhamento político europeu, passageiros de países com franco aumento de incidência de casos
e menor capacidade de controle, como o Brasil e os Estados Unidos, não serão bem-vindos à Europa neste
momento, até reavaliação posterior.

Nas Américas, tanto o México quanto os estados do sul dos Estados Unidos apresentam conjuntamente centenas de milhares de novos casos diários, retrocedendo às manobras de retomada da vida cotidiana. Na América do Sul, a Argentina volta a definir medidas mais duras, pois, principalmente na província de Buenos Aires, a incidência aumentou repentinamente. Da mesma forma, na Bolívia os indicadores ainda não são dos melhores.
O Brasil continua a ser o centro das atenções com suas assíncronas epidemias nos diferentes estados do país; contudo, a doença se alastra agora mais rapidamente no Centro-Oeste (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), no Sudeste (Minas Gerais e Espírito Santo, interior de São Paulo
e Rio de Janeiro) e todos estados do Sul.
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Esta epidemia, assíncrona também, é caracterizada pela dissonância na gestão de saúde, principalmente de líderes políticos que discordam das políticas implementadas para o controle da pandemia,
alguns refutando os melhores conhecimentos científicos disponíveis para apoiar a tomada das suas decisões.
No Distrito Federal, tais decisões políticas são tão contraditórias, que em pleno aumento da ocupação de leitos clínicos e críticos (UTI) públicos e privados nos últimos dias, a gestão propõe a redução do
distanciamento social, com a retomada de atividades econômicas promovendo o maior adensamento e
contato de pessoas, caracterizado pelo frágil sistema de transporte, e ofertando maior contato das pessoas nos diversos ambientes comerciais das suas comunidades.
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Acreditamos que, em breve, o GDF terá que decretar lockdown de diferentes regiões administrativas devido à indisponibilidade de equipes de intensivistas, de exames auxiliares, de equipamentos e de
medicamentos em leitos clínicos e hospitalares em condições de atender ao aumento da demanda de
atenção à saúde para usuários com covid-19, que certamente aumentará pela inexplicável autorização de
contato interpessoal.
Mesmo esperando que isto não venha a acontecer, o GDF deverá estar pronto para explicar as
suas decisões, que incluem principalmente a flexibilização do distanciamento social e o eufemismo, como
ato de comunicação social, ao tratar esta doença como uma “gripezinha” frente aos órgãos de controle
do Estado.
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2.

SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique no título para Relatório Completo

O COES-COVID/UnB, por meio da Sala de Situação da UnB, e a Dasu/DAC acompanham os casos
notificados através dos 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.
Veja-os aqui!

3.

INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB
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. Até o dia 1º de julho, 141 docentes, técnicos e discentes permanecem em
22 países no exterior, indicando o retorno de mais um colega nos últimos 7 dias.
No último dia 28 de junho, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o nono
boletim de acompanhamento, incluindo informações de todos os países onde servidores e alunos se encontram. O gráfico (abaixo), mostrando a média móvel (7 dias) de óbitos diários de todos os 22 países e
do Brasil, indica que apenas o nosso país, o Chile, o México e a Rússia mantêm a tendência de alta. O pico
em nosso país se deu no dia 74 após o primeiro dia com 5 ou mais óbitos. Somente a México (Dia 83)
possui um resultado pior do que o nosso.
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B.
GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade)
Veja matéria com mais detalhes aqui no Boletim 39 da UnBTV.
C.
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB, membro do Coes,
informa que, a respeito do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a fase de recuperação da pandemia do covid-19, entregou de fevereiro até o hoje serviços de manutenção em 205
banheiros em 26 prédios, o que representa um total de 78% sobre a demanda levantada de banheiros
com necessidade de manutenção (263), restando 22% a serem ainda revisados. Na última semana, foram
entregues revisões nos seguintes banheiros: FT (03), Multiuso II (09), Dimeq (05), CTR (02), PRC (01), Maquete (04).
A Prefeitura segue dando continuidade aos levantamentos e manutenções nos demais banheiros,
visando a mais breve conclusão dos serviços em todos os banheiros da Universidade.

2.

SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)

A. POSSIBILIDADES EM AVALIAÇÃO
O retorno às aulas, de maneira segura, tanto para alunos quanto para professores e técnicos,
continua em ampla discussão na Universidade de Brasília (UnB). Os profissionais dos Decanatos de
Graduação (DEG), de Extensão (DEX) e de Pesquisas (DPG e DPI), estão estudando as condições das
Unidades Acadêmicas dos campi, quanto à disponibilidade de oferta de disciplinas on-line, à preparação
dos docentes para o trabalho nas plataformas do Moodle Aprender 3, por exemplo, e às condições de
acesso à internet pelos estudantes. Além disso, as equipes dos Decanatos estão considerando os dados
da evolução da pandemia da covid-19, monitorados pela equipe da Sala de Situação/FS.
No dia 2 de julho, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) realizou a sua primeira reunião
para avaliação das propostas oriundas das unidades e consolidadas em uma primeira minuta de Resolução
sobre a retomada de atividades remotas pela UnB. As reuniões do Cepe serão, a partir de agora, semanais.
Assista a reunião do CEPE!
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B. ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA TERCEIRIZADOS (EducaUnB-COVID-19)
Esta estratégia encontra-se em negociação entre a administração e as empresas terceirizadas para
implementação das ações, com reunião em agendamento.

3.
SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP - Clique
aqui e veja no Portal)
Esta semana destacamos o excelente trabalho que vem ocorrendo no Hospital Universitário. O
ambulatório de Práticas Terapêuticas Integrativas e Complementares em Saúde é um modelo inovador
de cuidado humanizado aos profissionais do Hospital Universitário de Brasília /Ebserh, cujas abordagens
incluem as dimensões físicas, emocionais e espirituais do ser humano.
Trata-se de uma iniciativa vigente desde 2018, que resulta da cooperação entre a Gerência de
Ensino e Pesquisa do HUB e o projeto de extensão Cuidando do Cuidador do HUB, coordenado pela professora e acupunturista Priscila Almeida Andrade, vinculada ao curso de Saúde Coletiva da Faculdade da
Ceilândia da UnB.
Neste ano, o Subcomitê de Saúde Mental e Apoio Psicossocial do COES UnB também se tornou um
parceiro dessa iniciativa. Ao longo da pandemia da covid-19, o ambulatório de terapias integrativas passou a priorizar os profissionais da Unidade de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Usrag). Neste mês de
junho, 35 profissionais, entre enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem, médicos(as), equipe administrativa e vigilantes, foram beneficiados com os atendimentos individuais e presenciais de acupuntura (sistêmica e/ou auricular).
Ao longo do tratamento de acupuntura, a depender da indicação do caso clínico, são oferecidas
também, de modo integrado, outras técnicas, tais como: meditação, terapia floral e constelação familiar
com o foco em sintomas, quadros clínicos e doenças. A melhora na qualidade do sono, a pacificação de
aflições emocionais, o aumento na disposição física, o resgate da vontade de brincar com os filhos e de
fazer outras atividades fora do ambiente de trabalho, a leveza no corpo, o relaxamento, a sensação de
alívio e a vitalidade são algumas constatações de bem-estar e saúde percebidas como benefícios dos cuidados oferecidos.
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A Terapia Comunitária Integrativa será
ofertada pela terapeuta comunitária Doralice Oliveira Gomes, juntamente com os bolsistas Dasu,
para idosos em parceria com o Serviço Social do
Comércio (Sesc) de Ceilândia. Mantemos a oferta
para a nossa comunidade também! Venha participar conosco!
Ajude a divulgar e venha participar conosco!!! Link.tree/DASU

Nossas Cartas Solidárias viraram notícia esta semana!
As Cartas Solidárias desta semana serão para os profissionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).
Os profissionais da SLU realizam um trabalho fundamental para o nosso cotidiano e devem ser reconhecidos pelo valor que possuem, sobretudo neste tempo de pandemia. Venha fortalecer nossa rede de solidariedade: promo.prev2020@gmail.com
O Bate-Papo Literário com o cantor, escritor e rapper GOG aconteceu no dia 25/06 e contou com
a participação de 30 pessoas. O debate foi realizado com base nas músicas do cantor e vivências dos
participantes.

Iniciamos outra atividade por iniciativa dos
nossos estudantes e convidamos toda a comunidade para participar da roda de conversa Clássicos
Literários, que acontecerá todas as quintas-feiras, às 16h.
Os livros serão de escolha conjunta e sempre com temas que fujam desse momento que estamos vivendo. Se você gosta de ler e tem muitas
indicações de bons livros, venha se juntar a nós!

10

A Roda de Conversa De que Corpo Estamos
Falando, facilitada pela professora Silene Lozzi,
teve início no dia 22/06 e contou com a participação de 15 estudantes da UnB e 52 estudantes da
Secretaria de Educação do Distrito Federal. Total
de 67 pessoas.

Temos uma linda novidade para esta semana! Lançamos a campanha UnB solidária! Começaremos com a arrecadação de tablets e máscaras.

Pacientes internados em tratamento que exigem isolamento se encontram, nos diversos hospitais
do Distrito Federal (DF), sem poder receber visitas, obrigados a manter distanciamento físico de amigos e
familiares. Pensando na garantia do direito à convivência familiar e social, a campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho lança, em parceria com o Hospital Universitário de Brasília (HUB) e a Secretaria
de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a iniciativa #unbsolidárianoshospitais, que tem como objetivo a
arrecadação de tablets para que a comunicação entre os pacientes isolados e suas famílias e amigos possa
acontecer virtualmente. Os aparelhos arrecadados serão disponibilizados aos hospitais do Sistema Único
de Saúde (SUS) e manuseados pelos profissionais de saúde, que efetivarão as visitas virtuais.
Através da campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho, foi lançada a iniciativa Rede UnB
de Máscaras Solidárias em parceria com o DCE Honestino Guimarães. O objetivo da iniciativa é a arrecadação de 10 mil máscaras prontas (de tecido ou de uso hospitalar) para doação a entidades e indivíduos,
em especial da Comunidade Universitária, que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Além disso, a proposta também tem como objetivo incentivar a compra de máscaras feitas por grupos de
geração de renda dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do Distrito Federal, por costureiras ou cooperativas locais. As máscaras de tecido devem ter três camadas, de acordo com a OMS: uma camada
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interna absorvente, uma camada intermediária que atua como um filtro e uma camada externa feita de
um material não absorvente, como o poliéster.
Para doar as máscaras ou tablets, basta acessar https://linktr.ee/dasu e clicar em "Baixe o Doarti" para baixar o aplicativo, disponível no Google Play e na e na Apple Store. Lá, é só procurar por "UnB
Solidária" para saber os locais de coleta e fazer a sua parte nessa rede de solidariedade! Venha contribuir
para alegria de muitas pessoas!
Ainda tem alguma dúvida? Entre em contato com a Dasu através do e-mail dasu@unb.br. Conheça
nossas atividades pelo link https://linktr.ee/dasu ou pelos sites: www.dasu.unb.br ou www.dac.unb.br.
Venha participar conosco!

4.

SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO)

O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da pandemia de covid-19. O
material é veiculado no Portal da UnB, nos canais de mídias sociais da Universidade e na programação da
UnBTV. Matérias jornalísticas e artigos de opinião foram publicados esta semana no portal de notícias e divulgados nas redes sociais.
Visitem as notícias de destaque da semana:
✓ Sem água quente: http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=77488997
✓ Rádio CBN: Contribuição do professor Jonas Brant. http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=77507053
✓ Rádio Band News: Testes da vacina chinesa na UnB - http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=77502035
✓ DF No Ar: Pesquisa equipamento capaz de descontaminar máscaras - http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=77502035
✓ DF no Ar: Testes da vacina chinesa na UnB - http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=77431780
✓ Revista Exame: Contribuição professora Juliana Lapa - https://exame.com/ciencia/o-coronavirus-surgiu-mesmo-no-brasil-e-por-que-isso-importa/
✓ Correio Brasiliense: Institucional - https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/ensino_ensinosuperior/2020/07/02/interna-ensinosuperior-2019,868946/unbproposta-inicial-preve-retorno-nao-presencial-as-aulas-em-cinco-e.shtml
Veja mais em:
Vídeos https://www.youtube.com/user/unbtv
Matérias jornalísticas https://noticias.unb.br/publicacoes
Artigos de opinião https://noticias.unb.br/artigos-main
Twitter: @unb_oficial - Instagram: @unb_oficial - Facebook: oficialUnB

Assista o último Boletim (da semana) da UnBTV!

5. SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP)
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O SGPC com o auxílio da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho (DGP/DSQVT/Cest) iniciou
as inspeções de saúde e segurança do trabalho nos ambientes laborais em atividades essenciais e naqueles que
estão atuando no enfrentamento à pandemia, que mantêm suas atividades de forma presencial e desenvolvem
projetos durante a suspensão das atividades na UnB.
A metodologia utilizada prevê a utilização de aplicativo desenvolvido pelo Coes, sendo que as demandas
por inspeção deverão ser registradas por meio do link Formulário de Levantamento Situacional, que deve ser preenchido por todos os setores que mantêm atividades presenciais na UnB e reúnem informações como número de
pessoas trabalhando, categorias funcionais, responsável pelo local, endereço, atividades realizadas, entre outras
informações.
Solicitamos que os cadastramentos sejam realizados em nível setorial (laboratório, secretaria, coordenação) ao invés de genéricos por centro de custo (departamento, faculdade ou instituto). Os centros de custo que
anteriormente promoveram o preenchimento de forma geral serão contatados para adequação das informações
prestadas.
Informamos que ao final de cada visita será elaborado Relatório Técnico de Inspeção (RTI), que será encaminhado às áreas via Sistema Eletrônico de Informações (SEI-UnB), com manifestação das seguintes possíveis conclusões: (1) Ambiente adequado para as atividades; (2) Ambiente adequado para as atividades, com ressalvas; e (3)
Ambiente inadequado para as atividades, com urgência nas adequações de Saúde e Segurança do Trabalho.

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 Coronavírus COVID-19. Brasília, 2020. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf. Acesso em: 6 maio 2020
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Contingência: coronavirus Covid-19.Versão 5. Brasília, 2020. Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/.
Acesso em 6 maio 2020
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Plano de Contingência da Fiocruz diante da pandemia da doença pelo SARSCoV -2 (Covid 19). Disponível em: https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf. Acesso em: 6 maio 2020
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA. Enfrentamento psicológico da Covid-19 – Documento consenso.
Disponível em: https://www.sbponline.org.br/2020/03/enfrentamento-psicologico-do-covid-19-documento-consenso. Acesso em: 6 maio 2020
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA. Orientações técnicas para contribuir com a prática profissional
da psicologia. Disponível em: https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19. Acesso em: 6 maio
2020
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WORLD HEALTH ORGANIZATION. Strategic preparedness and response plan.2020. Disponível em:
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus. Acesso em: 6 maio 2020
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