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APRESENTAÇÃO
Eis a quarta edição do nosso Boletim COES-COVID/UnB. Como prometido!
Observem que a estrutura permanece a mesma, porém os dados estão atualizados por cada Subcomitê do COES.
Para o/as que não tiveram acesso ao Primeiro, Segundo e Terceiro Boletins, basta clicar nos links (sublinhados).
Continuamos na fase de transmissão comunitária ou sustentada, infelizmente com um aumento
vertiginoso de contaminação e mortes, e por analogia, do número de pessoas recuperadas.
Boa leitura e contribuições são sempre bem vindas.
Contatos: COES-COVID/UnB: coes@UnB.br; Sala de Situação (FS): sds@UnB.br; Atualizações no Portal da UnB
(Repositório): http://repositoriocovid19.UnB.br/
Prof. Ileno Izidio da Costa
Presidente COES-COVID/UnB

1.

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

A COVID-19 continua sem medicamentos que definitivamente eliminem o vírus em pessoas infectadas, ou mesmo a existência de uma vacina no mundo. Os estudos permanecem assim como a expansão
da doença em diferentes países, contudo na Ásia e Europa a doença parece ter perdido velocidade no
número de casos diários.
Países que não haviam aderido a forte distanciamento social orientado pelos seus governantes,
agora se veem sob pressão popular, como é o caso da Suécia, que no seu curto verão deverá passar pelo
aumento diário de casos da COVID-19, o que fez a sua população organizadamente questionar os motivos
que os governantes não fizeram forte campanha de promoção do distanciamento social. Destaca-se ainda,
países da Oceania, que com forte comprometimento dos seus governos federais fizeram uma série de atividades que levaram ao controle da doenças naqueles territórios.
Na Ásia, diversas tentativas de reabertura demonstram que o vírus SARS-CoV-2 ainda é uma ameaça, e países como o Japão e a China ainda detectam um número crescente de casos toda vez que se reduz
o distanciamento social, mas os planos de governo implementados com maior clareza tem levado a um
suportável conforto dos seus sistemas de saúde. As Américas e Estados Unidos ainda atravessam sério risco
devido ao grande número de casos, somado a inexistência de um sistema de saúde universal gratuito que
permita que oferte atenção com qualidade, aliado a movimentos populares organizados que por legítima
causa tem promovido aglomerações para lutar pelas suas reinvindicações, em uma sociedade extremamente desigual, e em franco processo eleitoral, dividindo as pautas jornalísticas que podem levar a menor
adesão as medidas de controle à COVID-19.
Nos demais países das Américas, o Peru e o Equador preocupam com alta incidência de casos, mas
o “Epicentro da COVID-19” de fato é o Brasil, sem total governança federal na resposta a epidemia, e com
diferentes padrões epidêmicos no seu país continental. Os Estados do Norte e Nordeste, sob tentativas de
soluções pelos seus governos locais, assim como São Paulo e Rio de Janeiro no Sudeste, alavancam o número de casos e óbitos, sob extrema pressão dos grandes empresários e com fragilidades dos instrumentos
sociais de governo com franco desinteresse aos apelos científicos.
Com isto, o Brasil acumula número de casos crescentes e a doença ainda não parece ceder as diferentes tentativas de controle, ao mesmo passo que alguns gestores estaduais flexibilizam as medidas de
controle, se alinhando aos gestores federais, favorecendo com que as camadas populares paguem a conta
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mais uma vez. Um fato é que dados divulgados pela UFPel apontam a prevalência da infecção pelo SARSCoV-2 é baixa, o que nos traduz um acúmulo enorme de pessoas suscetíveis a doença.
No Distrito Federal, a doença se “periferiza” e passa a ganhar velocidade de transmissão nas regiões
administrativas com menor PIB per capita, e contrariamente à necessidade, devido ao aumento da incidência, o governo local propõe a exposição de pessoas em maior intensidade ofertando a retomada de atividades comerciais que promovem acumulação de pessoas, denotando à população um ato de que não precisa realizar distanciamento social, o que promoverá a exaustão do sistema de saúde em pouco tempo!

2.

SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS - SSFS) - Clique no título para acessar Relató-

rio Completo

Como já sabido, o COES-COVID/UnB, por meio da Sala de Situação da UnB, e a DASU/DAC acompanham diariamente os casos notificados através dos bancos de dados e painéis de monitoramento da Organização Mundial de Saúde (OMS), da John 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.
Eis o último Boletim epidemiológico do DF. Visite-o!
A seguir alguns gráficos ilustrativos do nosso SR (mais detalhes cliquem no título Situation Report).
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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 5 de junho, 146 docentes, técnicos e discentes permanecem em
22 países no exterior, indicando o retorno de 3 deles na última semana. No último dia 31 de maio, a INT
encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o quinto boletim de acompanhamento, incluindo
informações de todos os países onde nossos colegas e alunos se encontram.
Na semana que passou, um novo levantamento foi realizado pelo CGRIFES - Conselho de Gestores
de Relações Internacionais das Instituições Federais de Ensino Superior - para que os dados sejam encaminhados ao Itamaraty através do MEC. Este apoio é essencial para colaborar com o retorno de quem está
com dificuldades para conseguirem o repatriamento. De um total de 159 registros, 6 professores e 5 estudantes da UnB incluíram seus dados no levantamento.
B.
GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa de Contaminação)
Como informado no Boletim anterior, a equipe da Sala de Situação (FS) e da DASU/DAC, está finalizando uma estratégia de Vigilância Ativa, para monitoramento de toda a comunidade acadêmica, a fim
de melhorar as condições ambientais de trabalho e de estudo e diminuir o risco de transmissão da Covid19 em nossa comunidade, além de orientar métodos de prevenção e detectar em tempo oportuno possíveis casos de infecção para isolamento.
O Guardiões da Saúde está sendo testado na equipe da Sala de Situação e nos membros do COES,
e parte do HUB (que também será público alvo final) e será lançado na próxima semana para acompanhamento de toda nossa comunidade.
C.
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A Coordenação de Manutenção Predial (CAP/PRC/DIRAD) da Prefeitura, membro do COES, informa que dos
banheiros levantados até o momento foram contabilizados 263 com demandas de manutenção. Desses,
170 já foram restaurados, representando 64% de resolução da demanda levantada. O levantamento realizado até o momento representa mais de 80% da totalidade dos banheiros de todos os prédios da UnB,
restando, portanto, 36% a serem atendidos e menos de 20% do total a ser levantado e atendido, caso se
observe a necessidade de manutenção nesses banheiros.
Veja no Segundo Boletim os serviços realizados.

2.

SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)

A. REPENSANDO AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
O SCAC participou ativamente da discussão do Plano de Retomada Gradual das Atividades Acadêmicas, baseado no Plano de Contingência elaborada pela Sala de Situação da FS, que está alinhado aos trabalhos do Comitê Gestor do Plano de Contingência em Saúde (COES-COVID-19-UnB) e ao Plano de Retorno
às Atividades nos campi – COVID19 (UnB, 2020b; Brasil, A.C.M., 2020).
A depender do curso dos acontecimentos da pandemia da COVID-19 e considerando as orientações
da Organização Mundial da Saúde (OMS), das Ações do Governo do Distrito Federal (GDF) e das Notas
Técnicas da Reitoria da UnB (NT/UnB), essa proposta de ação prevê um programa de retorno das atividades acadêmicas, nos quatro campi, estabelecido em fases, conforme foi orientado pelo COES-COVID/UnB
e consta do documento do Comitê de Coordenação de Acompanhamento da Recuperação (CCAR), enviado
a todas as unidades acadêmicas (Veja aqui).
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B. ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA TERCEIRIZADOS (EducaUnB-COVID-19)
A estratégia educa-UnB-COVID-19 tem como foco apoiar a implantação de competências práticas
de prevenção da propagação do novo coronavírus nas atividades dos quatro campi da UnB, tais como os
cuidados da higiene pessoal, o uso dos EPIs e o afastamento social. A estratégia busca viabilizar e adaptar
essas práticas de prevenção às condições reais da vida e do trabalho na Universidade, que tem fluxos
intensos de pessoas de diferentes grupos em grande diversidade de atividades, horários e locais.
A
estratégia está alinhada aos documentos normativos gerais da UnB (Plano de contingência, Plano de Retomada, Recomendações de Saúde e Segurança do Trabalho/DSQVT, Plano em Saúde Mental e Apoio
Psicossocial). O Gráfico 1 ilustra o fluxograma da estratégia.

Gráfico 1. Relação entre a estratégia Educa-UnB-COVID-19 e os documentos normativos da UnB na
epidemia

De acordo com o Plano de Contingência em Saúde para o enfrentamento da COVID-19 (COES), na
fase de Transmissão Sustentada se mantém apenas atividades essenciais e a estratégia atuará, principalmente, com funcionários técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados envolvidos nessas atividades. Esta semana, por um lado, as empresas responsáveis indicaram trabalhadores colaboradores para
participar do desenho das atividades educativas em parceria com os especialistas da UnB e o DAF; por
outro lado, nesses primeiros dias de junho, a equipe de especialistas do Educa-UnB-COVID-19 deu início
aos trabalhos para implantar, até o final do mês de junho, as ações de educação/comunicação na Comunidade Universitária.

8

3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP)
Esta semana o SSMAP esteve em reunião com o Prof. Dr. Wildo Navegantes que apresentou uma
leitura complexo sobre o cenário da pandemia no DF e nos motivou para a proposição de outras atividades.
O núcleo coordenador e os diferentes GT´s do SSMAP participaram de roda de Terapia Comunitária
online junto com a equipe da Agencia Sanitaria e Sociale Regionale do governo da Regione Emília-Romagna. A roda foi conduzida pelo Prof. Adalberto Barreto (UFC) e a proposta de cooperação avançou para
a realização de projeto de pesquisa conjunto e supervisões para implantação da Terapia Comunitária online na Itália.
Assim, este Comitê mantem o atendimento psicológico individual (com aproximadamente 80 pessoas em acompanhamento), os grupos de escuta acolhedora para docentes, técnicos e estudantes. Em
parceria com o CAEP, iniciaremos a oferta de atendimento psicológico online para pessoas com diagnóstico de COVID 19. Como o apoio da Profa. Isabela Machado, do Departamento de Psicologia Clínica, começaremos a oferecer atendimento em grupo para famílias enlutadas. Em parceria com o HUB, iniciamos
a oferta de tablets para visita virtual de familiares às pessoas internadas pela COVID-19. Para solicitação
de apoio psicológico, entre em contato pelo e-mail: dasu@unb.br
Adicionalmente, mantém várias atividades coletivas, tais como grupo sobre uso abusivo de álcool
e outras drogas, bate papo literário, práticas de redução do stress (Mindfullness, Xô Stress) e vamos começar a oferecer meditação ativa, todas às sextas, em uma parceria com o projeto “FEF Acolhe”. Venha
participar conosco! Conheça as demais ofertas do SSMAP no site: dasu.unb.br ou dac.unb.br
Por fim, também está preparando vários cursos! Dentre eles, o Curso de Ajuda e Apoio Mútuos.
Trata-se de uma estratégia realizada em grupos compostos, à medida do possível, por pessoas com problemas comuns, que compartilham experiências de sofrimento que se conectem. Primeiramente, esta
estratégia tem como foco o trabalho com o grupo de bolsistas da DASU. Nossa ideia é que, após passarem
pela capacitação, essas pessoas poderão atuar como facilitadoras e facilitadores de outros grupos de
Apoio e Ajuda Mútuos, bem como outras ações em saúde mental para toda a comunidade da UnB.
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Para solicitação de apoio psicológico, entre em contato: dasu@unb.br
Este Subcomitê finalizou seu primeiro boletim sobre as ações do GT de Promoção e Prevenção!
Acesse aqui.
E lembre-se: temos também o Carta Solidárias (Veja no Segundo Boletim). Participe conosco enviando um e-mail para: cartas.unbcb@gmail.com

4.

SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO)

O SCCO tem produzido diariamente matérias, vídeos, cards, entrevistas e orientações sobre o processo comunicativo do COES com a UnB e com a comunidade do DF. Além de atender demandas da imprensa em nível nacional para indicação de especialistas da UnB como fontes. Esse material é divulgado
por meio do Portal Institucional da UnB, dos canais de mídias sociais da Universidade e da programação da
UnBTV no Youtube (Covid-19 e Covid-19 Boletim UnBTV) e no Repositório do Portal da UnB.
. Vídeos https://www.youtube.com/user/unbtv
. Matérias jornalísticas https://noticias.unb.br/publicacoes
. Artigos de opinião https://noticias.unb.br/artigos-main
Veja o último vídeo informativo da UnBTv.

5. SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP)
O Subcomitê de Gestão de Pessoas do COES trabalha na operacionalização de um Sistema de Vigilância Ativa para casos de Covid-19, suspeitos ou confirmados. Cabe destacar, que já iniciamos a coleta de
dados relativa aos servidores da UnB, tendo como local centralizador das comunicações para esse público
a Coordenadoria de Saúde Ocupacional (DGP/DSQVT/CSO), sendo que o intuito é gerar subsídios para
ações setoriais e monitoramento da doença.
Diante disso, solicitamos a todos os servidores com suspeita ou confirmação de Covid-19 que enviem um e-mail para dgpcso@unb.br, canal sigiloso para resguardo das informações, com os seguintes
dados: Nome; CPF; Matrícula SIAPE e FUB; Cargo; Local de trabalho; Ambientes em que realizou atividades
presenciais nos últimos 14 dias; Número de coabitantes em sua residência; Telefone para contato; E-mail
para contato; e se possível, o exame com a testagem para o Covid 19.
Em breve, o Sistema de Vigilância Ativa será ampliado aos demais setores da universidade, englobando, discentes e terceirizados, quando serão informados canais para o encaminhamento das informações.

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
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