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APRESENTAÇÃO
Apresentamos a terceira edição do Boletim COES-COVID/UnB.
Nele estão as atualizações sobre a pandemia, as ações dos comitês de enfrentamento e contingenciamento
do novo coronavírus na UnB, orientações e diretrizes para que nossa comunidade possa estar atualizada e bem
informada, para se cuidar melhor.
Para aqueles(as) que ainda não tiveram acesso ao Primeiro e ao Segundo Boletins, basta clicar nos links
(sublinhados).
No Brasil e no Distrito Federal, ainda estamos na fase de transmissão comunitária ou sustentada, porém
precisamos nos preparar, não só para a continuidade do enfrentamento da pandemia, mas também para caminhar,
com segurança e baseados em dados e evidências, para o planejamento de uma possível fase de recuperação.
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 tornou-se o principal desafio emergencial na saúde pública mundial. Os países que sofreram a
primeira “onda” de casos, com desfechos fatais irrecuperáveis, estão tentando elaborar alternativas de retomada
da vida cotidiana, mas com poucas experiências efetivas que poderiam ser utilizadas como modelo e adaptadas à
realidade brasileira.
Na França, a tentativa de reabertura de escolas do ensino fundamental e médio já fez o governo voltar atrás
e suspender as aulas, devido ao aumento de incidência da COVID-19. Na Espanha, iniciou-se uma segunda etapa da
retomada, em que as pessoas puderam sair das suas casas para além das atividades essenciais nesta semana. Na
América do Norte, a doença avança, agora com menor velocidade, porém com heterogeneidade na distribuição da
doença no país, a exemplo da alta incidência em Nova Iorque, mas bem menor na California. Nos EUA, há claro
protagonismo dos gestores estaduais - à semelhança do Brasil, com maior respeito à ciência e tecnologia para balizar a maioria das ações.
No Brasil, os estados do Norte e Nordeste estão apresentando maior velocidade nas taxas de incidência,
especialmente no Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco e Ceará. Já na região Centro-Oeste, esta velocidade
tem se mostrado mais lenta. Por outro lado, o conforto da oferta de leitos clínicos e de UTI não tem se apresentado
tão expansível, no tempo adequado à epidemia, como desenhado pelos gestores públicos, a exemplo do Distrito
Federal e Goiás. No Sudeste, a região de maior carga de doença, a COVID-19 impôs a mobilização institucional a
pensar em protocolos de retomada, mesmo com baixa capacidade de predição pela fragilidade dos dados disponíveis. No Sul, a doença ainda apresenta uma menor carga de doença quando comparada às demais.
Em vários lugares do Brasil, diversas empresas e indústrias responsáveis pela produção de alimentos têm
sofrido baixas na sua força de trabalho, o que remete à necessidade de maior atenção para a saúde ocupacional.
Ao mesmo tempo, o cenário da população privada de liberdade ainda carece de maior investimento na oferta de
diagnóstico, investigação e demais medidas de controle.
No GDF, apesar da franca evolução da doença, foi destacada a preocupação com investigação do surto no
Complexo prisional da Papuda. Outro fato importante de destacar foram os dados do estudo prevalência (inquéritos) da infecção pelo SARS-CoV-2 realizados pela UFPel. Eles apresentaram resultados que apontam para uma
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estimativa de um número muito pequeno de pessoas já infectadas nas diferentes 133 cidades estudadas no país.
Outra preocupação diz respeito à população indígena, a qual vem sofrendo um aumento de incidência de casos da
COVID-19, com óbitos em diversas etnias, o que pode ter efeito dizimador para povos ameríndios.
Diante deste cenário, as estratégias de intenso distanciamento social permanecem como a única ferramenta eficaz para não atingirmos a exaustão do sistema de saúde, em particular no Distrito Federal.
2.
SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS - SSFS) - Clique no título para acessar Relatório Completo
O COES-COVID/UnB, por meio da Sala de Situação da UnB, em parceria com a DASU/DAC, acompanha 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. s r
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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), como membro do COES, continua acompanhando
de perto a comunidade acadêmica da UnB no exterior. Atualização feita em 28 de maio indica 149 docentes, técnicos e discentes em 22 países no exterior, com maior concentração na Espanha (29), Portugal
(24) e Estados Unidos (23).
Há poucos dias, os membros receberam informações para cadastro em um levantamento feito
pelo CGRIFES - Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais de Ensino Superior. O objetivo é repassar estes dados ao MEC, para que este solicite, formalmente, apoio ao Itamaraty
para interceder junto a Consulados e Embaixadas em todos os países em que haja acadêmicos em dificuldade para repatriação. A INT também publicou memorando circular informando sobre as decisões acerca
de programas de mobilidade para o 2º semestre de 2020. Disponível aqui.
B.
GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa de Contaminação)
A equipe da Sala de Situação (FS), em parceria com DASU/DAC, está finalizando uma estratégia de
Vigilância Ativa, para monitoramento de toda a comunidade acadêmica. A meta é melhorar as condições
ambientais de trabalho e de estudo e diminuir o risco de transmissão da Covid-19 em nossa comunidade,
além de orientar métodos de prevenção e detectar em tempo oportuno possíveis casos de infecção para
isolamento.
Um formulário será enviado, diariamente, por email para os membros de nossa comunidade sobre
seu estado de saúde. Se houver sintomas da Covid-19 na pessoa ou em algum familiar, ela será orientada
sobre as medidas de isolamento, de rastreamento de contatos e procedimentos de desinfecção do ambiente.
O projeto "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 estudantes.
A iniciativa permitirá que a Administração Central defina quais serão os serviços essenciais para o
funcionamento da Universidade, além de monitorar aqueles que estão funcionando atualmente e necessitam de vigilância constante.
A partir de agora, este será o aplicativo de monitoramento de nossa comunidade.
C.
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A Prefeitura da UnB, por meio da Coordenação de Manutenção Predial (CAP/PRC/DIRAD), membro
do COES, realizou serviços de manutenção em 113 banheiros de 11 prédios (ICC (45), PAT (02), PJC (04),
BSAN (08), BSAS (14), MASC Sul (02), MASC Norte (02), MASC Centro (02), BCE (14), FS (17) e FM (03).
Além destes, esta semana, foram realizados serviços em mais 4 prédios: Maloca (4), CO (2), CEU (13),
Ceam (12), totalizando 148 banheiros de 15 prédios, representando 61% de resolução da demanda.
Veja no Boletim 2 os serviços realizados.
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2.

SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)

A. REPENSANDO AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
O Subcomitê de ensino tem participado ativamente de discussões e fóruns referentes aos possíveis modelos de retorno às atividades didáticas nas diferentes universidades federais. A Comissão de Planejamento do
DEG/DPG/DEX está em fase avançada para construção de um plano de retomada das atividades acadêmicas para o
CCAR (Comissão de Coordenação das Ações de Recuperação).
Está em curso o levantamento de informações sobre as salas de aulas, em especial as condições físicas e a
frequência de utilização das mesmas pelos alunos. O objetivo é tomar todas as providências em prol da segurança
dos estudantes e professores, buscando mitigar as infecções dentro da UnB.
Outro aspecto ao qual este subcomitê se dedica é a logística de acesso dos estudantes às instalações dos
campi.

B. Curso para terceirizados (EducaUnB-COVID-19)
EducaUnB-COVID-19: Estratégia institucional de educação e comunicação para a redução de riscos
de transmissão da SARS-CoV-2
Esta estratégia trata da implantação progressiva de um conjunto básico de conhecimentos, habilidades, atitudes e condutas concretas (competências), para serem desenvolvidas com a Comunidade Universitária, nos quatro campi. O foco são as ações de prevenção da propagação do novo coronavírus nas
dependências da UnB, tais como os cuidados da higiene pessoal, o uso dos EPIs e o afastamento social.
Ela busca viabilizar e adaptar essas práticas de prevenção às condições reais da vida e do trabalho na
universidade, com fluxos intensos de pessoas em grande diversidade de atividades e locais.
Na fase atual do Plano (Transmissão Sustentada), apenas atividades essenciais são mantidas na UnB.
Desta forma, a estratégia atuará prioritariamente com funcionários técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados envolvidos nessas atividades. Os terceirizados constituem uma categoria de grande vulnerabilidade social e de importância epidemiológica. As longas jornadas de trabalho e o grande número
de pessoas pertencentes a este grupo são fatores que podem aumentar os riscos de transmissão para
eles, suas famílias e outras categorias da comunidade.
Nesta semana, o DAF encaminhou cartas às empresas terceirizadas solicitando a indicação de colaboradores para o desenho das atividades educativas em parceria com especialistas da UnB. Adicionalmente, permanece a análise das competências práticas para funcionários, estudantes e docentes.

3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP)
O SSMAP conta com um núcleo coordenador e cinco grupos de trabalho: Atenção Psicossocial e
Organização de Redes, Prevenção e Promoção da Saúde, Educação e Capacitação, Comunicação e Pesquisa, Inovação e Extensão. Desde que foi organizado, o subcomitê tem desenvolvido diversas atividades
de interesse comunitário.
Nesta semana, o núcleo coordenador e o COPEI participaram de reunião com a representantes da
GERPIS/SES-DF e da Agencia Sanitaria e Sociale Regionale, órgão italiano vinculado ao governo da Regione
Emília-Romagna. O encontro virtual buscou estabelecer um projeto de cooperação para implantar a Terapia Comunitária Online como estratégia de apoio psicossocial para enfrentamento da COVID-19. A reunião teve a participação do fundador da Terapia Comunitária e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Adalberto Barreto.
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Ainda nos últimos dias, o SSMAP estabeleceu parceria com o Correio Braziliense para a divulgação
de cartas solidárias (cartas escritas pela comunidade para os profissionais que estão na linha de frente do
combate à Covid-19) e de convite para mobilizar a comunidade do DF. Até agora, foram recebidas 75
cartas. O material está em análise para publicação. A próxima entrega será destinada às equipes do SAMU.
Participe e envie sua mensagem de apoio ao e-mail cartas.unbcb@gmail.com.
Por fim, o subcomitê lançou a campanha #vocenaoestasozinha, #vocenaoestasozinho para divulgar ações e serviços. A iniciativa quer destacar a necessidade de se manter o distanciamento físico, mas
não o distanciamento afetivo. A campanha inclui vídeos produzidos pela UnBTV e nas mídias sociais
(@dasu_unb).
Vale lembrar que o SSMAP disponibiliza atendimento psicológico individual (há aproximadamente
76 pessoas em acompanhamento) e grupos de escuta acolhedora para docentes, técnicos e estudantes.
Para ampliar o serviço, vai iniciar a oferta de atendimento em LIBRAS à comunidade surda da UnB e de
atendimento psicológico aos estudantes indígenas com psicólogas experientes na temática.
Para solicitar apoio psicológico, entre em contato pelo e-mail dasu@unb.br.
O SSMAP finalizou o primeiro boletim sobre as ações do GT de Promoção e Prevenção! Acesse
aqui.

4.

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 publicadas esta semana no portal de notícias. Nas
redes sociais, o destaque tem sido a série Alimentação no home office, produzida em parceria com a CoRedes/DASU/DAC.
A UnBTV publicou vídeos com orientações acerca do tema e divulgou ações da UnB, além de levar
ao ar os Boletins 25 e 26.
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 SCGP trabalha na fase de testes e ajustes finais da produção do aplicativo a ser utilizado nas
inspeções de saúde e segurança do trabalho nos ambientes laborais da UnB. Os aspectos analisados incluem uso e ocupação dos ambientes, ventilação, sinalização de segurança e equipamentos de combate
a incêndios, além da acessibilidade. O fornecimento de equipamentos de proteção coletiva e individual,
as condições sanitárias relacionadas à higiene (pessoal e coletiva), os banheiros e lavatórios, os refeitórios
e bebedouros e as ações preventivas já implementadas também estão no escopo de atuação.
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O trabalho vai resultar no Relatório Técnico de Inspeção (RTI). O material vai ser encaminhado às
áreas avaliadas, com parecer sobre os ambientes (se adequado, adequado com ressalvas ou inadequado)
e com a manifestação da urgência nas adequações de saúde e segurança do trabalho.
As demandas por inspeção devem ser registradas por meio do “Formulário de Levantamento Situacional”, veiculado no Boletim 2 do COES. O formulário precisa ser preenchido por todos os setores que
mantém atividades presenciais. Entre outras informações, é necessário reportar o número de pessoas em
atividade, categorias funcionais, responsável pelo local, endereço e tarefas realizadas.

6.

VOCÊ ESTÁ SE CUIDANDO? Verifique aqui!
Visite o seguinte sítio para mais orientações:
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#servico-de-saude

Fonte: https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download
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Fonte: https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download
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Fonte: https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download
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Fonte: https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download
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Fonte: https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download
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Fonte: https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download

7. 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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