BOLETIM COES-COVID/UnB
10 a 14 de agosto de 2020
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APRESENTAÇÃO
Chegamos a 14a edição do nosso Boletim COES-COVID/UnB com a pandemia no Brasil e no mundo assolando vidas, princípios, políticas, economias e valores morais e emocionais!
No Brasil chegamos aos três milhões e 300 mil casos confirmados, dos quais mais de dois milhões de recuperados, porém com a infeliz marca de mais de 107 mil mortes! Em uma semana, mais 7
mil brasileiros nos deixaram.
No mundo, chegamos aos 21 milhões de casos, 13 milhões recuperados, com 765 mil mortos!
Os Estados com os maiores números de óbitos continuam sendo São Paulo (26.613), Rio de Janeiro (14.507) e Ceará (8.123).
Não desistiremos de registrar nossos sentimentos, nosso pesar e nossa solidariedade para com
familiares e amigos de todos/as estes/as brasileiros/as que nos deixaram em face desta realidade, torna-se imperioso registrar que não precisava ser assim! Como aquilatar 110 mil brasileiros e 800 mil cidadãos do mundo mortos? Somente com muito pesar!
Continuamos enfatizando que estamos (com)vivendo com a covid-19 ao nosso lado, ou em nossa
casa, em uma fase de estabilização com incidência alta de casos. Reiteramos a importância da leitura de
nossas orientações sobre como lidar com a infecção, em especial nestes dias em que todo/as nós temos
conhecimento (ou vivemos) destas perdas ao nosso lado.
Assim, reafirmamos, acesse aqui as nossas Recomendações e orientações do COES sobre como
proceder em caso de contágio.
Para facilitar o acesso aos Boletins anteriores, colocamos no quadro abaixo o número do Boletim
e o seu link de acesso. Basta clicar!
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Leia as últimas matérias sobre nosso Boletim, no Portal UnB.
Décima edição do boletim Coes atualiza sobre ações para atividades remotas
Confira as atualizações da 11ª edição do boletim do Coes
12ª edição do Boletim Coes atualiza informações sobre a pandemia
13ª edição do Boletim Coes informa sobre ações da UnB durante a pandemia
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)
Cientistas do mundo inteiro continuam testando vacinas e novos medicamentos para a
redução dos danos provocados diretamente na saúde das pessoas devido à covid-19. A doença ultrapassa os 20 milhões de casos confirmados e 751 mil (setecentas e cinquenta e uma
mil) mortes no planeta.

O olhar pelos continentes sobre a pandemia nos permite apontar que na Oceania, devido à identificação de casos pontuais, o governo da Nova Zelândia começou a promover uma
nova fase de lockdown, o que com certeza minimizará a recrudescência da doença por lá.
Na Ásia, a China continua apresentando surtos relativamente pequenos da doença, com
a devida contenção dos casos. No entanto, a Índia apresenta alta incidência de infectados nestas últimas semanas. E os países menores ao Sul da China, como Butão e Bangladesh mostram que a covid-19 ainda gera um grande acúmulo de casos novos dia a após dia. No Irã, centenas de cadáveres foram identificados por organismos internacionais, sugerindo que a mortalidade naquele país foi muito maior do que o oficialmente divulgado.
No continente africano, a África do Sul destaca-se pela maior incidência de casos, bem
como maior número de óbitos para a região. Contudo, praticamente em todo o território já há
casos de covid-19 identificados. Mesmo com a deficiente estrutura laboratorial para suportar os
sistemas de saúde a confirmar os casos em diferentes nações, a região tem recebido doações
por diversas fontes para a detecção de casos, com frenética tentativa da identificação e quebra
de cadeias de transmissão, já que a capacidade instalada de atenção especializada também é
diminuta. Por outro lado, inesperadamente o SARS CoV-2 parece provocar menor número de
quadros fatais proporcionalmente, pelo menos por enquanto.
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Na Europa países, como Espanha, França e Itália fazem suspeitar que uma segunda
onda de casos está acontecendo, dado ao aumento e necessário esforço de restrição na mobilidade das pessoas. O panorama é de fechamento das escolas, atraso do retorno da vida universitária ou mesmo fechamento de áreas turísticas. Tal cenário repete-se no Reino Unido, levando à grande preocupação dos países europeus sem que tenhamos disponível uma vacina,
pelo menos.
No entanto, a covid-19 de fato faz o seu maior número de vítimas nas Américas, em que
os Estados Unidos continuam a ser o país protagonista em contingente de casos e óbitos. Salienta-se que mesmo em Nova York a situação continua a piorar, pois neste estado 88% (oitenta
e oito por cento) dos pacientes que precisaram de uso de respiradores nos leitos hospitalares
evoluíram para óbito. Ao fim do período observado atualmente, 1 paciente a cada 5 internados
não sobrevive na maior potência econômica mundial. No México continua a forte transmissão
da doença, contudo na América do Sul a situação se agrava, já que vários países ainda não
têm a epidemia controlada, tais como Equador, Peru, Chile, Bolívia. Até mesmo na Argentina a
doença ganhou velocidade, principalmente na grande Buenos Aires.
O Brasil continua a contribuir com contínua alta incidência de casos e milhares de óbitos
diários de forma sustentada. Esta situação é reflexa da falta de políticas públicas nacionais fortes para o combate à covid-19. Em nosso país, a epidemia é alimentada por diversos momentos entre os estados brasileiros, e atualmente o Centro-Sul do país encontra-se o responsável
pela maior proporção de casos.
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No Distrito Federal, a doença continua apresentando recordes diários de óbitos, com alta
taxa de lotação de leitos clínicos e críticos, principalmente na rede privada de atenção especializada, em um momento que se promove, pela gestão distrital, a flexibilização das medidas de
distanciamento social, como defendido pelo governo federal.

Nesta ediçao, em especial pela cobertura feita pelo Correio Brasiliense semana, damos
destaque à entrevista do Prof. Jonas Brant neste Jornal, em particular por ser um dos nossos
membros coordenadores do COES-COVID/UnB.

"É inviável pensar em retorno das aulas", diz epidemiologista da UnB
Para especialista, não é momento de retomar o trabalho nas escolas. O cenário da pandemia da covid-19, segundo o professor da Universidade de Brasília, é o pior possível para
que estudantes e profissionais recomecem as atividades presenciais
VEJA A REPORTAGEM ESCRITA E O VÍDEO AQUI.
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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 da Dasu/DAC, acompanha
os casos notificados por meio 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.
A seguir material técnico produzido pela equipe da Sala de Situação da UnB, que acompanha e executa análises epidemiológica dos casos, óbitos, insumos e entre outras informações disponibilizadas através dos bancos de dados e painéis de monitoramento oficiais.
Para quem desejar mais informações detalhadas, além das aqui divulgadas, recomendamos acessar o link para visualização:
SITUATINON REPORT MUNDO
SITUATINON REPORT BRASIL
SITUATINON REPORT DF

SITUATINON REPORT PALOP
SITUATINON REPORT ATUALIDADES

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 30 de julho, 132 docentes, técnicos e
discentes permanecem em 22 países no exterior.
No último dia 7 de agosto, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o
décimo quinto 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, evidencia ainda mais o aumento de casos fatais nos EUA, onde há 8 alunos e 13 professores da UnB. O México e a África do Sul também
demonstram curva ascendente de casos fatais. Em nosso país, a média móvel de óbitos diários
permanece em níveis acima dos mil óbitos diários.

Fonte: www.ourworldindata.org e Ministério da Saúde da Espanha
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B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade)
O Guardiões da Saúde é uma aplicação móvel para Android e IOS gratuita para vigilância participativa em saúde, criado em 2007 pela Proepi (Rede Brasileira de Profissionais de
Vigilância em Saúde), e que agora com o apoio do Decanato de Graduação (DEG) da Universidade de Brasília ele foi reformulado para aperfeiçoar a vigilância ativa institucional para covid19.
Nele os usuários podem registrar diariamente seu estado de saúde e acompanhar, por
meio do mapa da saúde, o estado de saúde de pessoas próximas, além de ter informações
sobre medidas de biossegurança para evitar a transmissão do vírus.
Como universidade pública, entendemos esse auxílio à comunidade não só como um
dever cívico, mas também como um dos papéis essenciais da universidade e dos alunos que
dela fazem parte no cuidado da saúde de todo/todas!

Veja matéria com mais detalhes aqui no Boletim 39 da UnBTV
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C. ESTRATÉGIA EDUCAUNB-COVID-19
Dias 12 e 13/08/20 continuarão as reuniões de criação de propostas educativas com trabalhadores contratados pelas empresas que prestam serviços na UnB. Os grupos de recepcionistas e vigilantes, no papel de criadores e futuros multiplicadores dos materiais, avançaram
nas primeiras versões de histórias de quadrinhos, cartazes, jogos de erros e acertos e podcasts – pensados para divulgação on-line – que serão aprimorados nas próximas duas semanas.
A dinâmica pedagógica proposta pela equipe responsável parece estar facilitando um
progressivo grau de criatividade desses pequenos grupos de representantes. Esta dinâmica
precisará de um equilíbrio cuidadoso na relação com as empresas, que já cumpriram responsabilidades legais em capacitação de insumos e EPIs para seus contratados, e poderiam considerar redundante a metodologia pedagógica de "personalizar os conteúdos para as condições
específicas da categoria no contexto do trabalho cotidiano dos ambientes da UnB" (assunto
este sendo dialogado no grupo de encarregadas de limpeza).
Esta aproximação está baseada na lógica de educação por competências que requer ir
além de informações e gráficos destinados à dimensão cognitiva e passa por explorar competências de habilidades, atitudinais e práticas para concretizar condutas de prevenção de transmissão de SARS-CoV-2 nas variadas situações e locais da UnB.
D. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB, membro
do Coes, informa que a respeito do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade
para a fase de recuperação da pandemia do covid-19, no contexto do desenvolvimento da segunda etapa do trabalho de manutenção nos banheiros da universidade, que engloba um total
de banheiros em 38 prédios, realizou na última semana manutenções nos banheiros de cinco
prédios: Ipol/Irel, NPJ, SG II, SG IV, SG XII, representando o atendimento de 13% da demanda
dessa segunda etapa. Nessa última semana não foi possível a realização de novos levantamentos e seguem aguardando orçamento da empresa as seguintes unidades: Reitoria e Faculdade de Tecnologia: Bloco G, Bloco F, Ceftru, Infralab e Uleg FT.

2.

SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)

Na semana de 10 a 14 de agosto, o processo de treinamento e capacitação dos docentes continuou. A Coordenadoria de Capacitação (Procap) preparou o treinamento para o uso
das multiplataformas do Office 365. Assim foram ofertadas diversas turmas em diferentes horários para a realização de Oficinas Remotas com o principal objetivo de aprender, praticar e sanar as dúvidas com os instrutores, em tempo real. As atividades serão ofertadas até a próxima
semana.
As oficinas são realizadas em duas sessões de 1h30, totalizando 3 horas de aula em
cada turma, sendo que, que no final do treinamento, é possível criar o Questionário no Microsoft Forms (Figura 1) como exemplo do uso da plataforma para a construção de uma avaliação
de um dado conteúdo de uma aula remota.
Vale ressaltar que esta ferramenta permite o acesso ao link, Leitura Avançada, como
mostrado na Figura 2 na versão recebida pelo estudante no seu celular.
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Figura1. Ilustração da página de rosto de um
Questionário Forms.

Figura2. Ilustração da forma como o
Questionário aparece no celular do estudante

Do ponto de vista acadêmico, nosso boletim registra que na proxima segunda feira
(17/08) as aulas remotas se iniciarão na nossa Universidade, conforme decisão do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).
Intensa mobilização foi construída entre a administração central, as unidades
acadêmicas, as coordenações dos cursos, os servidores e estudantes para atingir este objetivo
esperado da atividade acadêmica: continuar seu processo de formação, pesquisa e ensino da
nossa juventude.
Neste particular, ressalta-se o Edital de Inclusão Digital construído pela Diretoria de
Desenvolimento Social (DDS) do Decanato de Assuintos Comunitários (DAC) que, até a
presente data já contemplou cerca de 3000 estudantes da assistencia estudantil com
equipamentos (empréstimo, doação ou compra) e internete.
Confira na página da DDS/DAC, a seguir: http://dds.dac.unb.br/
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3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP) Clique aqui e veja no Portal
O Brasil atingiu esta semana a triste marca de mais de 100 mil mortos pela covid-19. São
100 mil amores de alguém que não poderão continuar escrevendo suas histórias. O país está
em luto coletivo. O Subcomitê de Saúde Mental e Apoio Psicossocial se une aos familiares das
vítimas da covid-19, e é a eles que está endereçada a seguinte carta solidária:
Receba nosso abraço fraterno...
Nosso pensamento está com você, que está vivendo o luto por aquela pessoa única, seja ela um familiar
próximo ou distante, um amigo, um colega. Alguém que você queria ver, tocar, conversar. Escreva sobre
ela, lembre os bons momentos. Por todos os que amamos e partiram vamos lutar mais ainda para proteção
de milhões de pessoas, com as práticas protetivas disponíveis. Neste momento convidamos você a compor
conosco uma imensa cerimônia solidária brasileira. A rotina de todos nós mudou em função da pandemia, e
bem sabemos o quanto sua rotina tem um traço dolorido e inacreditável. Você perdeu aquela pessoa que
era parte da sua vida e que de repente se foi, aparentemente sem motivo para isso. Alguns vínculos familiares foram rompidos e planos inesperadamente interrompidos. Toda a experiência com a pandemia de covid19 nos auxiliará em proteção e estratégias coordenadas para hoje, amanhã e no futuro, diante de novos riscos em potencial. É preciso espaço em nosso coração para vivermos a dor da perda, e gradualmente construirmos estratégias que permitam superar tão grande sofrimento por não ter podido acompanhar aquela
pessoa no hospital. Que nossa cerimônia de despedida seja em forma de renovação de amor e de força para lutar por cada cidadão. Receba nosso abraço virtual com afeto, solidariedade e o mais sincero amor. Esteja ao nosso lado nesta corrente de boas-práticas que podem salvar milhões de vidas nos próximos meses.
E com você também nossa esperança de que possa fortalecer seus vínculos atuais e neles encontrar recursos para lidar com a dor da perda, contribuindo por um futuro melhor.
Você não está sozinha...você não está sozinho. Conte conosco!
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Diante de um triste cenário de perdas e lutos, cabe valorizar o
trabalho realizado pelas professoras Sílvia Lordello e Isabela
Machado do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto
de Psicologia na condução do projeto Vínculos e Reflexões:
Grupo Terapêutico Breve para Familiares de Vítimas da covid19.
Entre 6 de julho e 11 de agosto, o projeto realizou seis encontros. Os participantes foram divididos em três grupos, de acordo com a faixa etária. Participaram 26 pessoas, de 18 a 70
anos, vindas de estados, como MA, BA, SP, RJ, GO e do DF.
Em todos os grupos, as atividades propostas foram organizadas de forma a permitir que participantes compartilhassem como receberam a notícia de que
seu familiar tinha sido acometido pela covid-19, bem como as dificuldades e as estratégias utilizadas no processo de luto. Também foi possível falar sobre a pessoa que se foi e reconhecer
a importância da vida perdida.
Foram compartilhadas as experiências vivenciadas com a pessoa que se foi, refletindo
sobre como ela transformou as vidas dos participantes. Por fim, o futuro foi abordado: o que se
espera e o que se deseja dele. As coordenadoras buscaram criar um ambiente em que as pessoas se sentissem seguras para dividir experiências, criar vínculos com os demais membros do
grupo e desenvolver recursos que as auxiliassem a navegar por esse momento tão desafiador.
Os primeiros grupos encerraram as atividades nesta semana, e os retornos foram emocionantes.
O reconhecimento do grupo como um espaço de legitimação das vivências, de compartilhamento das dores e de intensa aprendizagem interpessoal com os recursos que foram generosamente partilhados foi essencial para amenizar a vivência até então solitária da perda. As
avaliações encorajam novas ações do tipo, e o Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Clínica e Cultura decidiu oferecer uma disciplina este semestre para preparar novos profissionais para realizarem esta abordagem
Os participantes enalteceram a Dasu pela iniciativa e geraram nas coordenadoras o firme propósito da manutenção dessa oferta tão significativa de apoio psicossocial. Seguiremos
juntas e juntos! Em breve teremos novidades sobre os próximos grupos!
Por falar em apoio ao próximo, a campanha UnB solidária realizou mais uma ação!
Dia 10 de agosto, a professora do Departamento de Nutrição
(NUT/FS) Renata Monteiro entregou dois tablets ao Instituto de
Cardiologia do Distrito Federal (ICDF). O centro hospitalar se
disponibilizou a ser um dos pontos de coleta da campanha,
consolidando a parceria com a UnB.
A oferta de atividades segue com o reinício do semestre letivo,
que se dará de forma remota. A lista de ações realizadas está
disponível no linktree/dasu e há mais novidades em preparação para você. Lembre-se: você não esta sozinha, você não
está sozinho! Conte com a Dasu e com o Subcomitê de Saúde
Mental. Juntos conseguiremos passar melhor pelos nossos desafios.
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4.

SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO)

O portal da UnB na internet divulgou esta semana os webinários promovidos pelo Comitê de Pesquisa, Inovação e Extensão (Copei) para apresentar o andamento de pesquisas e
projetos selecionados nas chamadas prospectivas do comitê. Em formato totalmente on-line, a
programação traz mais de 30 apresentações por dia com transmissão ao vivo no canal da UnBTV no YouTube.
O Boletim UnBTV n° 47 destaca o retorno das atividades acadêmicas na segunda-feira
(17). Além de trazer informações sobre o atendimento médico dos indígenas durante o período
de pandemia, dados da covid-19, lives da semana e dica cultural esportiva.
O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da pandemia.
O material é veiculado no Portal da UnB, nos canais de mídias sociais da Universidade, no
repositório COVID-19: UnB em Ação e na programação da UnBTV.
O conteúdo disponível no repositório centraliza informações e documentos relacionados
ao tema, o que inclui ações do Coes (inclusive este boletim) e do Copei, funcionamento dos
setores da UnB, dicas de prevenção, perguntas frequentes, medidas institucionais, resultados
da Pesquisa Social, consulta a projetos e produtos relacionados ao tema.
Vídeos: https://www.youtube.com/user/unbtv
Matérias jornalísticas: https://noticias.unb.br/publicacoes
Artigos de opinião: https://noticias.unb.br/artigos-main
Repositório covid-19: http://repositoriocovid19.unb.br/
Twitter: @unb_oficial

Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialUnB

Últimas Matérias Destaques (13 e 14 de agosto)
É inviável pensar em retorno das aulas
Saúde gasta mais com horas extras
Voluntário: distrital se coloca à disposição para testar vacina contra Covid-19
UnB retoma aulas, agora online, após 5 meses
HUB coordena pesquisa para avaliar saúde mental de profissionais da saúde durante a
pandemia
GDF poupa R$ 36 milhões e pode adotar home office
Aulas de ginástica na UnB: idosos se exercitam pela internet
Cotas da UnB: sistema de contas raciais da universidade completa 17 anos
DF registrou mais um recorde no número de mortes por covid-19
Ceilândia vive drama com o novo coronavírus

5.

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 64 ambientes dos centros de custo: CDT, CO, FAL, FAV, FCE, FGA, FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB,
IB/GEN, ICS/DAN, IF, IG e SPI. Essas unidades mantêm atividades de forma presencial e desenvolvem projetos durante a suspensão do calendário da UnB.
12

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, cada comissão local deve enviar ao Coes os e-mails que terão acesso ao aplicativo.
Acesso ao formulário de cadastramento (link)
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 e
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 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 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.

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 covid- 19. 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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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.
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 coronavírus (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). Organização 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
texto em Português
Os coletivos da covid-19 - CARVALHEIRO, JOSÉ DA ROCHA
texto em Português
Crises dentro da crise: respostas, incertezas e desencontros no combate à
texto em Português
pandemia da covid-19 no Brasil - HENRIQUES, CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA;
VASCONCELOS, WAGNER
Pandemia pela covid-19 e multilateralismo: reflexões a meio do caminho texto em Português
BUSS, PAULO M.; ALCÁZAR, SANTIAGO; GALVÃO, LUIZ AUGUSTO
Ciência e Tecnologia em um mundo de ponta-cabeça -ARBIX, GLAUCO
texto em Português
Avaliação de tecnologias em saúde: tensões metodológicas durante a pandemia de texto em Português
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) texto em Português
ALMEIDA FILHO, NAOMAR DE
O raciocínio geográfico e as chaves de leitura da covid-19 no território brasileiro - texto em Português
GUIMARÃES, RAUL BORGES; CATÃO, RAFAEL DE CASTRO; MARTINUCI, OSÉIAS
DA SILVA; PUGLIESI, EDMUR AZEVEDO; MATSUMOTO, PATRICIA SAYURI
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SILVESTRE

Ciência e políticas públicas nas cidades: revelações da pandemia da covid-19 texto em Português
BUCKERIDGE, MARCOS SILVEIRA; PHILIPPI JUNIOR, ARLINDO
Análise sistêmica do município de São Paulo e suas implicações para o avanço dos texto em Português
casos de covid-19 - JARDIM, VINÍCIUS CARVALHO; BUCKERIDGE, MARCOS
SILVEIRA
A privacidade em tempos de pandemia e a escada de monitoramento e rastreio - texto em Português
PALHARES, GABRIELA CAPOBIANCO; SANTOS, ALESSANDRO SANTIAGO DOS;
ARIENTE, EDUARDO ALTO- MARE; GOMES, JEFFERSON DE OLIVEIRA
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