BOLETIM COES-COVID/UnB
Semana de 06 a 10 de julho de 2020

1

APRESENTAÇÃO
Eis o nono Boletim de nosso COES-COVID/UnB!
O Brasil passou nesta sexta-feira (10) a marca de 70 mil mortes por covid-19, segundo dados do
mais recente boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Nas últimas 24 horas, morreram 1.214 pessoas.
Houve, também, mais 45.048 novos casos da doença registrados no último dia. No total, o país
acumula 1,8 milhão de casos do novo coronavírus.
São Paulo (359 mil), Ceará (133,5 mil), Rio de Janeiro (129,4 mil) e Pará (122,7 mil) seguem
sendo os Estados com mais casos acumulados.
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

Oitavo

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
Oitava edição do boletim do Coes alerta para lockdown no DF e UnB testará vacina contra a covid-19

Já estamos vivendo a fase em que a Covid-19 está ao nosso lado, ou em nossa casa. Assim, enfatizamos a leitura da nossa cartilha com as orientações sobre como lidar com a infecção. 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)

As buscas para tratamentos cientificamente comprovados que demonstrem a eficácia dos medicamentos para a covid-19 continuam em andamento. Por outro lado, as vacinas já estão em fases de teste
em seres humanos. E a UnB está em fase de organização e preparação para realizar um braço do estudo
no Distrito Federal.
Na análise do panorama da doença nos continentes, a Oceania tem permanecido sem novas epidemias, contudo ainda há a adoção de fortes estratégias de vigilância em saúde, contando a cada dia a
vitória pela ausência de novos casos.

Na África, a doença continua avançando em seus territórios. A África do Sul, por dispor de melhor
capacidade laboratorial, apresenta o maior número de casos detectados e organiza a sua resposta para
minimizar a transmissão da doença. Nos demais países, as organizações internacionais intensificam a
identificação de casos da covid-19 e seus contatos, em colaboração com os serviços locais.
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Na Ásia, a Índia continua com forte transmissão da doença em suas comunidades e ganhando cada
vez mais os seus diferentes territórios. Na China, a doença ainda produz casos e o país se esforça para
conter a sua transmissão, mantendo a quarentena para grandes quantitativos populacionais. Desta forma,
mesmo alterando a vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo, a doença ainda traz surpresas. No
Japão, a incidência de casos em Tóquio aumentou, principalmente entre a população mais jovem. Na
Rússia, apesar dos esforços do corpo técnico-científico, a covid-19 continua a ganhar o seu território, gerando aceleração da incidência de casos, e, consequentemente, óbitos, afinal a efetividade plena das medidas de controle necessita de engajamento dos diversos níveis de governo.

Na Europa, ao mesmo passo que sua sociedade retorna à nova normalidade, os sinais de que ainda
há um grande contingente de pessoas que podem vir a se infectar, a doença ainda apresenta aumento de
incidência em diversas localidades, inclusive nas regiões dos países que retomaram aulas presenciais.
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Nas Américas, a doença continua avançando nos estados localizados mais ao sul, tanto nos Estados
Unidos quanto no Brasil.

E no nosso país, a covid-19 se interioriza rapidamente ao mesmo passo que se aproxima das periferias, ofertando uma falsa sensação de normalidade. Prova disso é que diversos governos estaduais agora
se aproximam politicamente ao olhar federal para esta doença. Os governantes ofertam medidas de reabertura e flexibilização à sua população que precisam ser contestadas no judiciário para que não sejam
implementadas. Tais iniciativas parecem desvalorizar as opiniões e os estudos do seu corpo técnico-científico ou mesmo da academia, bem como desvalorizar a vida dos habitantes das camadas mais humildes
da população.
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A comunidade científica espera que haja o aprofundamento da valoração e razoabilidade das evidências técnicas e o fortalecimento da população mais vulnerável. Isso poderá ser viabilizado tanto através do envolvimento e valorização da atenção primária à saúde em conjunto com a vigilância epidemiológica, quanto através do planejamento das demais ações de saúde. Tais medidas envolvem a investigação
e quarentenas de contatos, testagem dos casos suspeitos de covid-19, organização das demais estruturas
de atenção à saúde. Também são necessárias a adoção de iniciativas de planejamento da assistência social, a absorção e o rolamento de dívidas dos pequenos e médios empresários e demais estímulos à preparação para o retorno à nova normalidade.
E O DISTRITO FEDERAL?
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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, acompanha 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 8 de julho, 141 docentes, técnicos e discentes permanecem em
22 países no exterior.
No último dia 4 de julho, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o décimo
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. Houve
ligeira alta de casos fatais também nos EUA e na República Checa. Não podemos ainda dizer se é uma
tendência que será confirmada nos próximos dias. O pico em nosso país se deu no dia 74 após o primeiro
dia com 5 ou mais óbitos. A África do Sul e o México possuem resultado pior que o nosso (dias 81 e 84,
respectivamente).

B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade)
Veja matéria com mais detalhes aqui no Boletim 39 da UnBTV
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C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/DIRAD) da Prefeitura da UnB informa que a respeito do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a fase de recuperação da pandemia
da Covid-19, até o momento, executou os serviços de manutenção em 215 banheiros, no total de 30 prédios, o que representa um total de 82% sobre a demanda levantada de banheiros com necessidade de
manutenção (263), restando 18% a serem ainda revisados. Na última semana, foram entregues revisões
nos seguintes banheiros: SG 01 (1), SG 08 (2), SG 09 (3), SG 11 (4). Atualmente, estão em execução serviços
de manutenção nos banheiros da FE 1, FE 3, FE 5, STI, FD e 6 banheiros do PMI (ACE).
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)

Desde março, a pandemia da covid-19 tem provocado uma situação de Emergência na
Saúde Pública. Tal cenário fez com que a Magnífica Reitora da UnB, professora Márcia
Abrahão Moura, promulgasse o Ato no. 0392/2020, suspendendo as atividades administrativas presenciais na Universidade de Brasília (UnB).
Em seguida, o Subcomitê Acadêmico do Comitê Gestor do Plano de Contingência da
Covid-19 da UnB (SCAc do Coes/UnB) iniciou os seus trabalhos e contribuiu para a construção das Ações
do Planejamento para o Retorno das Atividades Acadêmicas da Fase de Recuperação.
Assim, juntamente com as equipes dos especialistas dos Decanatos de Graduação (DEG), de Extensão (DEX) e de Pesquisas (DPI e DPG), este SCAc/Coes, vem acompanhando a continuidade dos trabalhos, que, nessa segunda semana de julho, culminaram na preparação, pelos especialistas do DEG, DEX,
DPI e DPG da minuta da Resolução CEPE. Documento que dispõe sobre o planejamento e a execução de
atividades de ensino-aprendizagem de forma não presencial e em caráter emergencial nos cursos de graduação e pós-graduação da UnB durante a pandemia da covid-19, composta por 19 artigos e seus incisos
e parágrafos.
A minuta começou a ser discutida na 607ª Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE) da UnB no dia 09/07. Nesta reunião, foi aprovada a retomada das atividades acadêmicas (não
presenciais) com o início em 17/08 e o término em 02/12. Os demais itens da minuta serão, novamente,
discutidos nas unidades acadêmicas e voltarão para a pauta da próxima reunião do CEPE.
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3.
SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP) - CLIQUE
AQUI E VEJA NO PORTAL
O SSMAP solidariza-se às famílias enlutadas pelas mais de 69 mil vítimas da covid-19. Esta semana,
este subcomitê iniciou dois grupos de atendimento psicológico para os que perderam algum ente querido
para a doença. Foi registrada a presença de participantes de outros estados (Rio de Janeiro, Maranhão e
Bahia), o que evidencia o apoio comunitário da UnB para além do Distrito Federal.

Outra novidade é que a escuta virtual (Terapia Comunitária Online) agora se estende para grupos específicos. Está em organização a terapia destinada
a técnicos administrativos da UnB. E o grupo de trabalho de Prevenção e Promoção da Saúde colabora
com TCI para alunos da Escola Superior de Ciências
da Saúde (ESCS). Um encontro virtual será realizado
nesta sexta-feira (10) às 19h.
As Cartas Solidárias chegaram aos servidores e funcionários do Centro de Atenção Psicossocial de Taguatinga no dia 8 de julho. Foram entregues 42 correspondências aos profissionais de saúde, vigilância e serviços gerais. A coordenadora do GT de Prevenção e Promoção da Saúde, professora Josenaide Engracia dos Santos, foi a responsável pela entrega.

A oficina Canções e Reflexões é realizada todas as sextas-feiras, às 15h. Os participantes são técnicos, estudantes e docentes. A ação é conduzida pelas psicólogas da CoEduca, Fernanda Cardoso da Silva
e Madalena Maria Cavalcante Ribeiro. Fernanda desenvolve atividade com o GT de Promoção e Prevenção
à Saúde nas tardes de segunda-feira para o fortalecimento do grupo, compartilhamento de ideias, reflexões e vivências por meio da música.
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O Curso de Atendimento Psicológico Online em
tempos de Pandemia começou a ser divulgado
esta semana. O curso, que será ministrado pela
professora Silvia Lordello (PCL/IP), é destinado a
psicólogos, voluntários e estagiários da Dasu, a
psicólogos formados na UnB no segundo semestre
de 2019 e a psicólogos do Instituto Mãos Amigas
(IMA). As inscrições indicam 80 participantes, que
estão sendo cadastrados na Plataforma Aprender.
O objetivo é qualificar o atendimento psicológico
realizado de forma remota, abordando especificidades, registros e sistematizações, cuidados éticos
e encaminhamentos.

A primeira turma do Curso virtual de capacitação perspectiva de saúde mental para todos e por toem Ajuda e Suporte Mútuos começou em 9 de ju- dos.
lho. O grupo inicial contou com 21 estudantes, bolsistas da Dasu. O curso, com carga horária de 15 horas, ocorre na plataforma Aprender 2 e tem a duração de cinco dias. A iniciativa conta com a participação do professor idealizador e precursor dessa
abordagem no Brasil, Eduardo Vasconcelos (UFRJ),
e tem como facilitadores, Lucas Lemos Silva e Kleidson Oliveira, que já atuam em grupos de Ajuda Mútua no DF e integram o Observatório de Saúde
Mental - OBSAM/NESP/UnB. Além deles, integram
a equipe de execução do curso professores e técnicos da UnB. Esses servidores buscam fazer a ponte
entre a metodologia dos grupos de Ajuda e Suporte
Mútuos e as necessidades e potencialidades da
Universidade, fortalecendo a rede de cuidado e
acolhimento na comunidade universitária, numa
A intenção do grupo organizador do curso é oferecer vagas em novas turmas de formação – também em formato virtual – ainda este ano.
Toda segunda-feira é dia do projeto Vamos cuidar da gente, em formato de rodas de conversa
com estudantes do internato do curso de Medicina no HUB. Os professores Daniel Goulart (TEF/FE) e Silvia
Lordello (PCL/IP) coordenam a iniciativa em parceria com o também professor Paulo França (FM). Os encontros buscam estimular o autocuidado no contexto da pandemia, com base na construção coletiva a
partir de aspectos da prática/vivência universitária e hospitalar.
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A proposta inclui dois encontros introdutórios com a turma de 24 estudantes e três encontros com
cada um dos dois subgrupos formados. Os relatos dos últimos três encontros apresentaram as dificuldades e desafios relacionados à pandemia, rompendo expectativas, ritmos e previsibilidades, sobretudo,
nos âmbitos familiar e profissional. Por outro lado, o espaço de diálogo tem permitido o compartilhamento de recursos encontrados no dia a dia, que permitem ampliar canais de expressão de afeto e gerar
alternativas ao sofrimento vivenciado, inclusive os decorrentes de medidas restritivas que passaram a
fazer parte do cotidiano. Os encontros têm sido a expressão de “que caminhar é caminhar junto”.
colaborar com nossa campanha UnB Solidária! O
SSMAP recolhe as doações na Diseg/Prefeitura
no Campus Darcy Ribeiro, na FGA e na sede da
AdUnB.
Para doar 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 App 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!

Venha colaborar com nossa campanha UnB Solidária! O subcomitê recolhe as doações. Venha

4.

Ainda tem alguma dúvida? Entre em contato com
a Dasu pelo e-mail dasu@unb.br. Conheça nossas atividades pelo link https://linktr.ee/dasu ou
pelos sites: dasu.unb.br ou dac.unb.br. Venha
participar conosco!

SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO)

O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da pandemia de covid19. 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.
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
Veja o último Boletim Covid-19 da UnBTV
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Especial: Cobertura da SECOM/UnB sobre o Coronavírus/Covid-19 (Dados fornecidos pela SECOM)
a) Produção de Conteúdo
Mês

Quantidade

Acessos

UnBNotícias

Quantidade

Acessos

Artigos

Quantidade

Acessos

Quantidade

UnBCiência

Acessos

Total

Março

31

266.523

5

6.430

2

26.411

38

299.364

Abril

22

39.346

9

4.024

2

4.065

33

47.435

Maio

29

60.290

13

5.526

2

1.962

44

67.778

Junho

46

99.540

6

1.611

1

1.032

53

102.183

Total

128

465.699

33

17.591

7

33.470

168

516.760

Produção de Conteúdo* (COVID19)
200

Produção de Conteúdo (COVID19)
4%

168

150

20%

100
50

38

33

Março

Abril

44

53

Maio

Junho

76%

0

UnBNotícias

Total

Artigos

UnBCiência

* UnBNotícias + Artigos de Opinião + UnBCiência

Acessos aos Portais* UnB (COVID-19)
516.760

299.364

Março

47.435

67.778

Abril

Maio

102.183

Junho

Total

* UnBNotícias + Artigos de Opinião + UnBCiência
**Maio até o dia 15/05.
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Destaques
Informe sobre coronavírus e atividades acadêmicas
Informe sobre a suspensão de atividades presenciais
Prorrogação do Período de Suspensão das atividades presenciais
Informe sobre o Suspensão do Calendário Acadêmico
COVID-19: entenda a fase de transmissão sustentada e as recomendações
FAQ – Suspensão de atividades presenciais na UnB
Engajamento em app de saúde concede 4 créditos a estudantes da graduação
Entenda o que é fato sobre a volta às aulas na UnB

Data
11/3
12/3
14/3
23/3
24/3
20/5
10/6
25/6

Total

Acessos
34.697
35.147
20.077
36.754
21.378
17.720
20.469
13.721

% Total
7%
7%
4%
7%
4%
3%
4%
3%

199.963

39%

b) Assessoria de Imprensa UnB - COVID-19

Monitoramento UnB na Imprensa (COVID-19)
900
764

800
700

588

555

600

471

500
400

379

377
293

300
200

570

246

292
191

178

100
0
Março

Abril
Institucionais

Maio
Científicas

Junho
Total

Clipping - Monitoramento UnB na Imprensa - (jun/20)
Total

1265

Número de matérias e artigos sobre outros temas

Número de matérias e artigos sobre Covid-19

695

570
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c) Relações Institucionais

Destaques das Mídias Sócias UnB - % de acessos acima da média
Tem vivenciado insônia ou sono em excesso durante a…

299%

Twitter - Estudante de Graduação, o SIGAA espera por você!

185%

Twitter - Pesquisadores do IB são os primeiros a codificar…

258%

Twitter - Suspensão de atividades

135%

#AlimentacaonaQuarentena.

39%

Instagram - Precisa de apoio para reduzir a ansiedade?

75%

Instagram - Suspensão do calendário acadêmico

168%

Facebook - Atenção, estudante de graduação!

72%

Facebook - UnB e Hub produzem máscaras

210%

Facebook - Suspensão de atividades

348%

UnB Mídias Digitais - % de
Postagens por mídia

UnB - Mídias Digitais - Postagens
600
516
500
400

34%

32%
300
200
100

132

148

146

Abril

Maio

Junho

43%

90

0
Março

Facebook

Total

Twitter

Instagram

Alcance Médio das Mídias Sócias - UnB
12.519

13.800
11.925

11.522
10.633

7.802

Facebook
6.734

6.820

6.255

7.010
5.480

Twitter
Instagram

4.550

Março

Abril

Maio

Junho
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d) Design

Design - Peças Gráficas (COVID19)

Peças Gráficas (COVID-19)
4%

250

2%

206

Cards para redes
sociais

5%

Cards para portal

200
14%

150

Diagramações

115

100
50

75%
39
15

Selos e Ícones para
web

0
Março

5.

Banners digitais

37

Abril

Maio

Junho

Total

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 27 ambientes dos centros de custo: CO, FAL,
FAV, FCE, FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB, ICS/DAN, IF e SPI. Essas unidades mantêm atividades de forma
presencial e desenvolvem projetos durante a suspensão do calendário da UnB.
As demandas por inspeção devem ser feitas pelo link Formulário de Levantamento Situacional,
conforme solicitação do Coes (SEI n. 23106.036730/2020-18).
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.
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). Vale lembrar
que o RTI manifesta as seguintes possíveis conclusões para providências: (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.
O SCGP 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 email: dgpcest@unb.br.
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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 COVID19. Brasília, 2020.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Contingência: coronavirus 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).
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