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APRESENTAÇÃO
Eis a quinta edição do nosso Boletim COES-COVID/UnB. Regularidade mantida!
Observem que a estrutura permanece a mesma, porém os dados estão atualizados pelos Subcomitês do Coes.
Para quem não teve acesso ao Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto boletins, basta clicar nos links (sublinhados).

Como temos acompanhado, continuamos na fase de transmissão comunitária ou sustentada,
com aumento vertiginoso de contaminação e mortes infelizmente. De forma análoga, houve mais registros de pessoas recuperadas, em decorrência de algumas medidas dos governos estaduais.
Façam boa leitura e, lembrem-se, 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)

Os esforços internacionais permanecem à procura do desenvolvimento de vacinas, medicamentos,
equipamentos de proteção individual de menor custo e dos estudos que busquem entender o risco de
agravamento da covid-19.
O acompanhamento da situação nas diversas partes do mundo demonstra que na Oceania a doença está sob controle, com forte atividade de investigação de cada caso da covid-19 e seus contatos.
Há também grande oferta de diagnóstico laboratorial, comunicação de risco muito clara e objetiva, engajamento das instituições e resiliência populacional. O controle aeroportuário permanece forte para
minimizar a entrada de casos novos sem conhecimento dos órgãos de vigilância em saúde.
Na África, a doença continua alastrando-se, por ser uma região com baixa proporção de serviços
de saúde críticos e especializados, e principalmente com poucos países que dispõem de sistemas universais de saúde. Muitos destes continuam construindo suas respostas baseadas em doações e acordos
internacionais para minimizar o impacto desta e outras doenças.
Na Ásia, os países permanecem sob alerta e vigilância para evitar a disseminação da doença, contudo a Índia apresenta a sua curva de casos de forma ascendente, preocupando sua comunidade e países vizinhos. Em particular, destaca-se a Rússia, como o maior país em extensão que acumula cada vez
mais casos da covid-19, trazendo preocupações internas para o controle da doença, que pode resvalar
em países europeus.
A Europa parece seguir ritmo descendente da incidência, e os países estão fazendo as avaliações
internas da resposta à pandemia identificando fortalezas e fragilidades num ritmo acelerado. O maior
objetivo é identificar e sanar as fraquezas, o que poderá preparar as populações europeias para possível
nova onda, enquanto a(s) vacina(s) sob pesquisa não está(ão) disponível(eis) ou a infecção natural não
atinja um nível em que a doença não mais seja um problema de saúde que remeta à falta de oferta de
serviços especializados em pouco tempo. Outro aspecto importante é que a população terá acesso ao
seu curto verão no momento oportuno em que já há franca redução de casos.
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Nas Américas, a covid-19 ainda provoca centenas de vítimas nos Estados Unidos, porém com menor ocorrência de casos a cada dia. Por outro lado, ainda existe uma imensidão populacional susceptível
à infecção pelo SARS-CoV-2, num país que mostra a fragilidade do seu sistema de saúde em meio a uma
realidade de grandes desigualdades sociais. No Canadá, o forte sistema universal de saúde tem envolvido os serviços de atenção básica de saúde, o que até o momento traz bons frutos e reduzida magnitude
da doença em seu território.
Ainda é necessário destacar o Peru, a Bolívia e o Equador, nos quais a doença parece ter arrefecido nos grandes centros, mas talvez a covid-19 comece a se espraiar em comunidades menores. No Brasil, a doença continua seu curso em sentido à periferia das cidades e para os interiores, ainda sem controle. Centenas de vidas são ceifadas todos os dias, com a resposta descoordenada pelo governo federal, que além de errar no processo de comunicação de risco sobre a doença, minimiza o seu impacto,
enquanto governos estaduais e municipais ofertam resultados dentro de suas possibilidades a suas populações.
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Contudo, na direção contrária de todas as iniciativas internacionais que obtiveram êxito no controle da doença, alguns gestores estaduais resolveram incentivar a retomada das atividades que estimulam
adensamento populacional. Os governantes desprezam o fato de que os territórios sob sua gestão não
dispõem da mesma velocidade na oferta de serviços especializados e críticos na magnitude em que a
doença vem se apresentando, como é o caso do Distrito Federal.

No Distrito Federal, a cada momento propõe-se a abertura de algumas atividades comerciais,
mesmo que os próprios indicadores epidemiológicos mostrados sob sua gestão demonstrem avanço das
estatísticas de casos graves e mortes. Este quadro evidencia-se principalmente nas regiões administrativas mais populosas, com renda média menor, maior adensamento de pessoas por domicílio e com maiores fragilidades na oferta de serviços de saúde.
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2.

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

rio Completo

Como já é de conhecimento geral, 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 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 dados 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 11 de junho, 144 docentes, técnicos e discentes permaneceram
em 22 países no exterior, indicando o retorno de 2 nos últimos sete dias.
No último dia 7 de junho, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o sexto boletim de acompanhamento, incluindo informações de todos os países onde servidores e alunos se encontram. Anexamos um gráfico (abaixo) mostrando a média móvel (7 dias) de óbitos diários de todos os
22 países e do Brasil, para que tenham uma visão mais clara da fase da pandemia em que cada país está.
Entre os países onde há membros da comunidade acadêmica da UnB, apenas a Austrália apresentou zero
óbito por covid-19 no período entre 31 de maio e 7 de junho. Além do Brasil, o México é o único país que
apresenta uma curva ascendente consistente.

B.
GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade)
Uma das contribuições da UnB para o controle da epidemia de COVID-19 no DF é a produção e
análise de informação epidemiológica. A vigilância epidemiológica comunitária é uma estratégia efetiva
para esse fim e o COES a assumiu como tarefa desde abril. A ProEpi - Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo desenvolveu um aplicativo para dispositivos móveis (Guardiões da Saúde, versões Android e iOS) como ferramenta adequada para esse tipo de vigilância.
Em parceria com a Sala de Situação/UnB e a DASU/DAC o App foi adaptado para seu uso na comunidade universitária. O App é um “diário de saúde” preenchido pelo próprio usuário. Nesta fase o
público são os 39 mil estudantes da graduação e, em uma parceria com o DEG, foi criada a disciplina
Vigilância Participativa e Comunitária, de 4 créditos de Módulo Livre, na qual o estudante deve cumprir
os requisitos de frequência no preenchimento da situação de saúde.
Na quarta 10/06/20 o App foi divulgado nas plataformas oficiais da UnB e em redes sociais próprias desenhadas por equipes da Sala de Situação. Até o fechamento desta edição do Boletim, 30 horas
depois do lançamento, tínhamos alcançado 7.141 usuários e quase 13.500 reportes de saúde.
Os estudantes receberão créditos para participarem desta iniciativa da FS/COES-COVID/UnB.
Veja aqui.
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C.
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/DIRAD) da Prefeitura (PRC), membro do Coes, informa que dos banheiros avaliados até o momento foram identificados 263 com demandas de manutenção. Desses, 170 já foram revisados, 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 destes banheiros. Os levantamentos seguem
sendo realizados, assim como as manutenções.
No momento, estão sendo realizados serviços nos banheiros do Multiuso I e II e da Faculdade de
Tecnologia. Veja, no Segundo Boletim, os serviços realizados.

2.

SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)

A. REPENSANDO AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
O SCAC participou intensivamente da construção da proposta em análise pelas unidades acadêmicas, conforme documento Proposta de retomada das atividades, encaminhado pelo Comitê de Coordenação de Acompanhamento da Recuperação (Ccar) (Veja resumo aqui).
Como detalhado neste documento, cuja leitura e divulgação recomendamos, com a orientação
do COES-COVID/UnB, uma possível retomada de atividades será feita em fases, observando critérios de
segurança, saúde e cuidado com a nossa comunidade, mesmo que ainda não haja data definida para
tanto. A figura a seguir resume tais fases. Mais detalhes, no documento acima indicado.
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B. ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA TERCEIRIZADOS (EducaUnB-COVID-19)
Esta estratégia continua em pleno desenvolvimento e em contato com os responsáveis pelos terceirizados da UnB para implementação de ações conjuntas.

3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP)
Confira o segundo boletim do SSMAP. A nova publicação destaca as ações do GT de Atenção Psicossocial e Organização de Redes.
Nos últimos 15 dias, a campanha #vocênãoestásozinha, #vocênãoestásozinho tem demonstrado
resultados significativos, que incluem o surgimento de parcerias de apoio a iniciativas da Dasu. Como
consequência, amplia-se o número de ações e atividades a serem ofertadas às comunidades interna e
externa em diferentes áreas do cuidado à saúde.
O número de pessoas interessadas em conhecer as atividades ofertadas pela Dasu também tem
aumentado. A procura se dá por meio de e-mails, com a exposição de dúvidas, ou nas buscas por informação no perfil oficial da diretoria no Instagram (@dasu_unb). É possível notar engajamento e
aceitação do público, que desenvolve mais interesse em ser um membro ativo das ações terapêuticas.
Para solicitação de apoio psicológico, entre em contato pelo e-mail: dasu@unb.br.
Em parceria com o HUB, o subcomitê realizou o segundo encontro no formato Rodas de Conversa para alunos do internato do curso de Medicina no HUB. A iniciativa contou com a participação de 24
internos, além do professor responsável pela turma, Paulo França. O objetivo foi abordar o autocuidado, uma vez que esse tema não costuma ser debatido na cultura profissional. A intenção é, a cada 15
dias, oferecer esse espaço de acolhimento, dividindo alunos em grupos, com a proposta de construção
coletiva a partir de aspectos da prática e da vivência universitária e hospitalar.
Em relação às ações de promoção da saúde, o SSMAP registrou 21 participantes no Grupo de escuta virtual, 50 na Prática de manejo de estresse e dez no Bate-papo literário. E agora também se inicia,
sempre às segundas-feiras, uma roda de conversa para reflexão sobre a relação das pessoas com o
próprio corpo. Participe!
E lembre-se do Carta Solidárias (Veja no Segundo Boletim). e-mail cartas.unbcb@gmail.com .
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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. Assim como a pesquisa da UnB para o planejamento da retomada do calendário
acadêmico, e também o aplicativo Guardiões da Saúde, que busca ajudar o monitoramento da covid-19 no
Distrito Federal.
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 vídeo informativo da UnBTV.

5. SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP)
O Subcomitê de Gestão de Pessoas do Coes, em parceria com a Diretoria de Saúde, Segurança e
Qualidade de Vida no Trabalho (DSQVT) e sua Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho
(Cest), trabalha na formulação de proposta de dimensionamento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a serem adquiridos pela UnB. O foco está na prevenção ao contágio ocupacional por covid-19.
Esse levantamento visa orientar os gestores sobre as quantidades necessárias aproximadas. As
estimativas são estabelecidas em função da lotação, do cargo e do tipo de atividade desempenhada
pelos servidores, tendo como premissa a preservação da saúde e a segurança de todos.
A indicação dos EPIs está em conformidade com as recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), além das Recomendações de saúde e
segurança do trabalho a serem implementadas no âmbito da Universidade de Brasília para o enfretamento da covid-19, construídas em parceria com o Coes.
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Após as compras, os equipamentos devem ser distribuídos para servidores em atividades essenciais e aos que atuam presencialmente na UnB. Depois, serão entregues aos que irão retornar às atividades presenciais, conforme cronograma de retomada das atividades em elaboração pelo CCAR.

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
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