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APRESENTAÇÃO
O mundo ultrapassa 40 milhões de casos de coronavírus, informa o “El País”. Venezuela
anuncia ampla reabertura do comércio e do entretenimento. Indonésia anuncia vacinação de profissionais da saúde em novembro. Brasil conta 153.905 mortes e 5.235.344 milhões de casos da
doença. Os países com mais casos (1. Estados Unidos 8.155.592; 2. Índia 7.550.273; 3. Brasil 5.235.344; 4. Rússia 1.406.504; 5. Argentina 989.680; 6. Colômbia 959.572; 7. França 938.606;
8. Espanha 936.560; 9. Peru 868.675, 10. México 851.227.
Os números “gritam” e as dores se somam...

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-12/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
(Dados de 18/10/20)

Persistentemente, eis 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
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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
atuação da UnB

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!
Prof. Ileno Izídio da Costa
Presidente COES-COVID/UnB
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1. LEITURA
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COES-COVID/UnB

(NÚCLEO

Os ensaios clínicos das vacinas no mundo, e principalmente no Brasil, continuam e cada
vez mais a esperança pelos bons resultados se fortalecem. A vacina testada contra a infecção pelo
SARS-CoV2 com a participação da UnB continua de vento em popa, sem que existam reações adversas graves. Os resultados acertados do investimento em produção de vacinas pelo Instituto Butantã do Estado de São Paulo cada vez mais se consolida como uma ação acertada, por outro lado, as indefinições do governo federal no engajamento desse esforço podem minimizar o efetivo
desempenho do país em busca da quantidade de doses e qualidade das diversas vacinas ainda
sob estudo. Já uma outra vacina testada no Brasil, da Johnson & Johnson, passa por interrupção
devido a um caso grave de provável reação adversa a ser investigada. Além disso, artigos novos
que foram publicados esta semana ratificam, mais uma vez, a ineficácia da hidroxicloroquina, e
também do não ganho do antiviral rendemsivir na evolução dos pacientes internados sob tratamento da covid-19.

Na Oceania, a doença permanece sob
controle, apesar de novos registros de
casos na Austrália. Na Ásia, a China identificou centenas de casos novos em uma
região no seu território, o que fez com que
o Estado lançasse mão do diagnóstico
laboratorial de 9 milhões de pessoas em
apenas 7 dias, com fortes ações de quarentena. Na Índia, a doença avança para
as regiões do interior, contudo com letalidade baixa.
A Europa parece viver de fato uma segunda onda, mais da metade da população na Inglaterra sofreu diversas medidas
de restrição de mobilidade, incluindo a
redução do tempo das atividades comerciais diariamente, implementadas pelos
gestores públicos daquele país. Na Alemanha, o país restringe as atividades dos
bares e limita a realização de festas, depois de identificar mais de 7 mil casos no4

vos no mesmo dia. Na Itália foi registrado o maior número de casos (mais de 10 mil) em um único
dia desde o início da pandemia. Já em Portugal, o país decreta estado de calamidade para ativar
novas estratégias e medidas de controle para conter o avanço da pandemia em seu território. Em
relação à França, a partir do dia 17 de outubro, o país decretará estado de emergência devido à
recrudescência da doença.
Nas Américas, a doença avança nos interiores dos países, com centenas de novos casos
em regiões mais rurais dos Estados Unidos da América, e por lá já se acumulam mais de 8 milhões
de casos, e 1 milhão deles foram registrados em menos de um mês num país sem sistema universal de saúde. Na América do Sul, o Paraguai abre as suas fronteiras e a expectativa do aumento
de casos se estabelece. No Peru, na Colômbia e na Argentina, a doença avança para os interiores,
porém na região metropolitana da capital Buenos Aires, os casos se estabilizam.

No Brasil, a doença continua avançando, agora em ritmos mais lentos nos seus diferentes
estados, mas a covid-19 ainda avança levando a centenas de morte diariamente, sem que existam
novos estímulos ao controle da doença pela gestão federal.
No Distrito Federal, a doença esta semana se mantém no mesmo ritmo, com mais de 700
casos novos diariamente.

2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) Clique no aqui para o relatório completo
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O Coes-Covid/UnB, por meio da
Sala de Situação da UnB e da Dasu/DAC, acompanha os casos notificados
nos bancos de dados e painéis de monitoramento da Organização Mundial de
Saúde (OMS), da Johns Hopkins University, do Ministério da Saúde e das Secretarias de Estado da Saúde do país.
O Situation Report apresenta, diariamente, a ocorrência e a situação do
cenário atual da pandemia do novo coronavírus no mundo, no Brasil e no Distrito
Federal. O material técnico produzido
pode ser analisado em nos links:
SITUATION REPORT Mundo
SITUATION REPORT Palop
SITUATION REPORT UnB
SITUATION REPORT Distrito Federal

3. INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB
3.1 NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC)
A. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade)

Vocês sabiam que com a nova
atualização do Guardiões da Saúde é
possível que outras instituições adotem o
nosso aplicativo para o monitoramento de
casos de covid-19 através da Vigilância
Ativa Institucional?
Isso mesmo! Se você conhece alguma
faculdade, escola ou instituição que
considere importante essa iniciativa,
divulgue
a
gente
para
eles.
Todas as quartas e sextas-feiras, os
boletins epidemiológico e institucional do
Guardiões são disponibilizados nas redes
sociais:
Instagram:
@guardioesdasaudeunb
Facebook: @guardioesdasaudeunb
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3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)

Cepe aprova data de início do segundo semestre de 2020
Aulas começam em 1º de fevereiro de 2021. Conselheiros também votaram pelo aproveitamento das notas do Enem em substituição ao Vestibular

8

Reitora e vice-reitor parabenizam docentes da UnB

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

A Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (Dasu) da Universidade de Brasília (UnB), em um esforço
conjunto com outras diretorias do Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) e o
Diretório Central de Estudantes Honestino
Guimarães (DCE UnB) promoverá, nos
dias 22 e 23 de outubro, de forma virtual
em seu canal no YouTube, a I Conferência UnB Promotora da Saúde. Estudantes de graduação, estudantes de pósgraduação, professores e técnicos administrativos são convidados a participar da
discussão para a criação de uma política
de promoção da saúde na Universidade.
A conferência tem por objetivo, primeiramente, a mobilização de todos os segmentos da comunidade universitária para o debate sobre a promoção da saúde com base nos princípios e estratégias que envolvem a construção de uma Universidade Promotora da Saúde (UPS). Depois, a partir da formação de grupos de trabalho, pretende-se elaborar a construção conjunta de eixos prioritários na promoção da saúde no âmbito da UnB e de um documento que os contemple.
Para isso, o primeiro dia do evento será constituído por quatro mesas: a de abertura, que
contará com a presença da reitora Márcia Abrahão, do Decano de Assuntos Comunitários, prof.
Ileno Izídio da Costa, com a dra. Socorro Gross Galiano, representante da Organização PanAmericana da Saúde (OPAS) no Brasil e representantes dos três segmentos da Universidade. A
primeira mesa será sobre a UPS, seu histórico, suas ações e os principais eixos que a UnB pretende trabalhar apresentando ainda os resultados da pré-conferência, realizada durante a semana
universitária; a segunda mesa será sobre saúde mental e universidade; e a terceira, sobre processos educativos promotores da saúde.
O segundo dia será todo dedicado aos grupos de trabalho (GT) para definição de propostas
para a política de promoção da Saúde para a UnB. Os temas dos GT serão: Saúde Mental; Articulação de redes para Prevenção e Promoção da Saúde; Processos Educativos promotores de Saú9

de; Diversidade e Direitos Humanos; Ambientes Saudáveis e Sustentáveis; Acessibilidade e Inclusão Social; Envelhecimento Saudável e Participativo e Saúde e Qualidade de Vida do Trabalhador.
É muito importante contar com a participação de todos os segmentos nessa discussão.
A UnB está presente no movimento UPS desde 2016, mas esta será a primeira vez que haverá uma conferência direcionada ao público da Universidade com foco no debate e na elaboração
de políticas de promoção de saúde. No dia 25 de setembro, aconteceu, durante a Semana Universitária, a pré-conferência, que introduziu as discussões e na qual foram expostos princípios, estratégias e desafios da implementação da política.
De acordo com Hiram Arroyo, presidente da Rede Iberoamericana de Universidades Promotoras da Saúde (Riups), as UPS são “instituições de Ensino Superior que desenvolvem uma cultura
organizacional orientada aos valores e princípios associados ao movimento global de Promoção da
Saúde, apoiada por uma política institucional para o fomento e a permanência das ações de PS”.
Alguns dos princípios da promoção da saúde são: o envolvimento da própria comunidade na
resolução dos seus problemas e o protagonismo das pessoas que a formam no reconhecimento
dos diferentes saberes. Dessa forma, é essencial que todos os segmentos da comunidade universitária participem e representem seus interesses nessa discussão.
É por isso que a Dasu busca a mobilização de estudantes, técnicos e professores na construção e indicação de eixos prioritários da política. Só assim será possível implementar efetivamente ações relativas aos eixos e aos pontos específicos que a própria comunidade definiu como prioridade.
Inscrições: https://www.even3.com.br/1confunbps2020/ - Mais informações: linktr.ee/dasu
A Terapia Comunitária Integrativa Online (Encontro de Escuta Virtual) contou com a participação de mais de 140 pessoas (estudantes da UnB mais comunidade externa). Os números são:
Terça - 58 pessoas; Quarta - 62 pessoas; Sexta - 23 pessoas
Os temas variaram entre incerteza do futuro e o reencontro com as crianças de cada um (este último em homenagem ao dia das crianças). As inscrições continuam ativas. Os interessados
podem se inscrever através do link: linktr.ee/dasu
Convite: dia 29/10, às 15h, acontecerá a Roda de Conversa sobre Autocuidado para
Servidores. Para maiores informações, entre em contato através do telefone/e-mail: (61) 993129249
/ (61) 999346487 / coredes@unb.br

3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO)
Na edição de número 56 do Boletim da UnBTV, você vê que os idosos podem enfrentar
mais problemas, se contaminados pelo novo noronavírus. Além disso, você acompanha aqui a
queda na média móvel de casos de covid-19 no DF, as lives da semana e uma sugestão cultural
literária.
Esta semana, o portal da UnB teve como destaque a pesquisa que busca entender
ressignificações de mundo geradas pela pandemia entre a comunidade acadêmica. E a realização
da I Conferência UnB Promotora da Saúde, evento tem como objetivo envolver todos os
segmentos da comunidade acadêmica no debate sobre os eixos prioritários para promoção da
saúde.
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
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- Artigos de opinião
https://noticias.unb.br/artigosmain

E nas redes sociais:
Twitter: @unb_oficial

Repositório Covid-19 - UnB
em Ação
http://repositoriocovid19.unb.br/

Instagram: @unb_oficial

Facebook: oficialunb

Últimas Matérias Destaques (15 e 16 de outubro)
•
•
•
•
•
•
•

Novos negócios em meio à pandemia
Dados do coronavírus no Distrito Federal
Em 10 dias, novos casos de Covid-19 na Europa superam o de mês inteiro no Brasil
Covid-19: sete dos dez estados com mais mortes retomam aulas
Votação do projeto que cria regras para distribuição das vacinas contra Covid-19 é adiada
no Senado
Seis cidades do DF tiveram aumento nos casos de Covid-19
Pesquisa da UnB aponta que pandemia de coronavírus regride em ritmo menor no DF

3.5 SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP)
O SCGP informa que a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho
(DGP/DSQVT/CEST) alcançou a marca de 103 ambientes inspecionados. Em unidades que
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) 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.
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/email). 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.
Acesso ao formulário de cadastramento
11

4. COMITÊS NEWS (COES-COPEI-CCAR)
COES
1. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB informa a
continuidade do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade tendo em vista a fase de
recuperação da pandemia. No contexto do desenvolvimento da segunda etapa do trabalho, segue
a manutenção nos banheiros do Instituto de Geociências e da Faculdade de Saúde. Estão em levantamento nesta semana as instalações da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, do Hospital
Veterinário (Hvetinho) e do Biotério. Os banheiros da Fazenda Água Limpa, Núcleo de Medicina
Tropical e OCA estão em análise orçamentária.
2. COMO ESTÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE UnB NO EXTERIOR?
Nossa comunidade no exterior segue presente em 17 países. São 88 professores, técnicos e
estudantes fora do Brasil. Os números indicam uma segunda onda em praticamente todos os países da Europa, com a República Checa e a Polônia registrando os piores índices de óbitos desde o
início da pandemia. Itália, França, Espanha, Portugal e Reino Unido também apresentam tendência
de aumento do número de casos fatais. Nas Américas, o México teve os piores dias em relação a
óbitos na última semana, revertendo uma tendência de redução. No Brasil, a média móvel de mortes atingiu o menor índice desde a primeira semana de maio.

5. REFERÊNCIAS E DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Links úteis
Organização Pan-americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde
Ministério da Saúde
Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus covid-19 (MS)
Secretaria de Saúde do Distrito Federal
Plano de Contingência do Coronavírus/SES/GDF
Combate às fake news do Ministério da Saúde
Andifes - Tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus.
Dados Corona vírus Brasil: https://covid.saude.gov.br/
https://portal.fiocruz.br/coronavirus

Planos de contingência
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 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 Enfrentamento 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.
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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
Os coletivos da covid-19 - CARVALHEIRO, JOSÉ DA ROCHA.
Crises dentro da crise: respostas, incertezas e desencontros no combate à
pandemia da covid-19 no Brasil - HENRIQUES, CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA;
VASCONCELOS, WAGNER.
Pandemia pela covid-19 e multilateralismo: reflexões a meio do caminho BUSS, PAULO M.; ALCÁZAR,SANTIAGO; GALVÃO, LUIZ AUGUSTO.
Ciência e Tecnologia em um mundo de ponta-cabeça -ARBIX, GLAUCO
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
Modelagem da pandemia covid-19 como objeto complexo (notas samajianas) ALMEIDA FILHO, NAOMAR DE.
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.
Ciência e políticas públicas nas cidades: revelações da pandemia da covid-19 BUCKERIDGE, MARCOS SILVEIRA; PHILIPPI JUNIOR, ARLINDO.
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
Português
Português

Português
Português
Português

Português
Português

Português
Português
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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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