15 de julho de 2020

BOLETIM INFORMATIVO
Sala de Situação COVID-19 da Universidade do Extremo Sul Catarinense

O boletim informativo de hoje (15/07/2020) da Sala
de Situação COVID-19 da UNESC apresenta as
informações e ações mais recentes da nossa
Universidade, diálogos com a comunidade
acadêmica,
reportagem
especial
sobre
medicamentos e a COVID-19, além dos dados mais
recentes da pandemia da COVID-19 em Santa
Catarina.
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Retorno dos estudantes
Para a quarta-feira (15/07) há previsão de
que 687 acadêmicos e 36 docentes circulem
na Universidade.

Capacitação e entrega de EPIs
Entre a noite de terça-feira (14/07) e o dia
de quarta-feira (15/07) foram realizadas 11
capacitações. Totalizando entre docentes,
acadêmicos e colaborados:
102 capacitados;
102 Kits de EPIs entregues.

Atividades realizadas pela equipe da Sala de Situação
No dia de hoje, a equipe da Sala de Situação
COVID-19 realizou importantes atividades pelo
campus da nossa Universidade. Veja elas a seguir:

Entrega dos Kits de EPIs aos graduandos do curso de
Educação Física;
Distribuição de cartazes informativos sobre aglomerações e
compartilhamento de objetos pessoais em todo o campus;
Visita aos blocos da Universidade para verificação do
cumprimento dos protocolos de segurança (uso de máscaras,
verificação de temperatura, distanciamento, entre outros);
Diálogo com a comunidade acadêmica;
Alinhamento do protocolo de biossegurança da biblioteca.

Fotos das atividades desenvolvidas pela equipe da Sala de Situação COVID-19 no
dia de hoje.

Diálogos pelo Campus
As atividades no campus seguem, mas com as devidas precauções e medidas
de segurança para a comunidade acadêmica. Os relatos de alunos,
funcionários e professores que retornaram às suas atividades mostram o
nosso compromisso com aqueles que são a essência da nossa UNESC!

Elaine Meller Mangili Fabris - Fisioterapeuta do Centro Especializado em
Reabilitação e Professora do curso de Fisioterapia

"Sinto que aqui é um espaço que recebemos tudo que precisamos, desde
equipamentos, sinalizações no campus, organização dos ambientes,
capacitações e acesso à informação. Esse é um papel importante da
Universidade nesse momento, oferecendo os recursos necessários e
buscando ser um espaço que demonstra cuidado ao cuidador."

Gabrielly Ricken - Acadêmica do curso de Fármacia

“Então, a primeiro momento foi um desafio aceitar o retorno, mas depois fui
me acostumando com esse novo ritmo de trabalho, de estar sempre de
máscara, e entendi que era necessário. As medidas de segurança do campus
foram me tranquilizando, vejo que está sendo feito algo para que dê tudo
certo.”

Camila Heluany - Acadêmica do curso de Odontologia

"Então eu estou muito contente de ter voltado. É uma situação difícil, mas eu
acho que a Universidade soube organizar muito bem isso pra estarmos aqui
agora. Foi tudo muito bem planejado. Eles alertam a gente sempre sobre a
questão da biossegurança e sobre qualquer outra medida que possamos
tomar.”

MEDICAMENTOS E A COVID-19

Muito tem se divulgado à respeito dos medicamentos para prevenção e
tratamento da COVID-19. Mas, será que realmente existe eficácia comprovada?
Até o momento, não existem medicamentos aprovados para tratar a COVID-19,
apenas para amenizar sintomas ocasionados pela doença.
Há vários medicamentos em estudo, porém, alguns apresentaram efeito apenas
in vitro e, não em humanos. Os estudos em laboratório são usados em um estágio
inicial do desenvolvimento de medicamentos. Após isto, testes clínicos são
necessários para determinar se esses medicamentos podem ser apropriados para
prevenir ou tratar a COVID-19.
A ivermectina, medicamento que vem sendo utilizado indiscriminadamente,
apresentou efeito in vitro, sendo utilizadas doses muito superiores às seguras e
aprovadas para uso em humanos.
Vale lembrar que esse mesmo medicamento já foi proposto para ser utilizado
para outras doenças, como Zika Vírus e HIV, porém não apresentou o efeito antiviral
esperado e foi descartado.
A Food and Drug Administration não indica o uso da ivermectina para prevenção
ou tratamento da COVID-19 e, portanto, não autoriza o uso off label*.
Ajude-nos a proteger a saúde pública! Recomendamos que você continue
praticando o distanciamento social, utilizando máscara e compartilhando essas
informações.
Uso off label*: uso de drogas farmacêuticas que não seguem as indicações homologadas para aquele fármaco.

Contamos com seu apoio!
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Boletim epidemiológico:

PANORAMA DA COVID-19 EM SANTA
CATARINA

Número de casos por
macrorregional

Macrorregional Sul apresenta:
5.592 casos;
85,2% dos leitos de UTI da região Sul
de Santa Catarina ocupados por casos
em geral.

Site para consulta dados Santa Catarina: http://www.coronavirus.sc.gov.br/boletins/
Fonte: Governo de Santa Catarina. Coronavírus: Boletim Epidemiológico. 13 julho de 2020.
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