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

REGISTRE AQUI A
SUA DÚVIDA:

O boletim informativo de hoje
(23/07/2020) 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 termos epidemiológicos,
além dos dados mais recentes da
pandemia da COVID-19 no Brasil.

23 de julho de 2020

9ª edição

BOLETIMBOLETIM
INFORMATIVOINFORMATIVO
23 de julho de 2020

9ª edição



20 pessoas na área de engenharias e
tecnologias capacitadas.

Entre a noite de quarta-feira (22/07) e esta
quinta-feira (23/07) foram realizadas 6
capacitações, sendo 19 capacitados entre
docentes, acadêmicos e colaboradores, além
da entrega de 43 faceshields.

A equipe da Sala de Situação COVID-19
acompanhou as atividades realizadas entre terça
e quarta-feira no campus da nossa
Universidade. Veja todas as ações:

Nesta quinta-feira (23/07) estima-se
que 1.825 acadêmicos circulem na
Universidade.

Circulação dos estudantes

Capacitação e entrega de EPIs

Atividades realizadas pela equipe da Sala de
Situação



Visita aos blocos R1, R2, S e Clínicas Integradas UNESC da
Universidade para verificação do funcionamento dos
protocolos de prevenção;
Diálogos com a comunidade acadêmica;
Desenvolvimento dos protocolos de prevenção de órgãos e
setores;
Bate papo com colaboradores;
Alimentação do banco de dados sobre a trilha histórica da
pandemia do Coronavírus;
Capacitação para área de engenharias e tecnologias.

Fotos das atividades desenvolvidas pela equipe da Sala de Situação COVID-19.



Diálogos pelo Campus

“Está ótimo os atendimentos das clínicas, as medidas de prevenção
são ótimas, desde o começo da pandemia. Sabemos que
precisamos usar o álcool em gel ou água com sabão assim como,  
 estar usando máscara em todos os lugares. “

“Ao retornar as atividades, recebemos todas as informações
necessárias, treinamento de segurança, kits com máscara, álcool
gel, vemos muitas informações espalhadas pelo campus, tapetes
sanitizantes em todos os lugares, verificação da temperatura, e
recentemente a Universidade disponibilizou os testes para os
funcionários. Realmente, o campus está bem seguro.”

Thais Moraes Piuco - Secretária da Coordenação do curso de Psicologia

“No ambiente onde eu trabalho, todos os dias, às 17h30 é feito a
higienização com ozônio, então, conseguimos manter o ambiente
limpo. O nosso serviço funciona por agendamento, a não ser as
urgências, desta forma, percebemos que diminuiu um pouco a
rotatividade. “

Selma do Canto Limas - Paciente Clinica de Fisioterapia

Vitoria de Oliveira de Souza  - Residente em Saúde Mental e Atenção Psicossocial

Confira o relato de uma de nossas colaboradoras e pacientes das Clínicas
Integradas!



FIQUE ATENTO AS NOTÍCIAS! 

Clique e confira as atualizações sobre
o avanço da vacina para a COVID - 19!

@unescoficial UNESC

Acesse covid.unesc.net e fique por
dentro das informações da pandemia.

Possuímos conteúdo informativo nos
destaques relacionados a COVID - 19.

     Você conhece os canais de notícia da Universidade? Fique atento a tudo
que acontece no campus! 



    Sempre que se tem uma novidade na área da saúde, a primeira
preocupação dos profissionais envolvidos é definir de onde vem,
para onde vai, o que fazer para resolver e como lidar enquanto
não se resolve. A área da saúde responsável por estes estudos é
conhecida como epidemiologia. Com a COVID-19 diversos
termos são amplamente citados no nosso dia a dia, mas o que eles
significam?

Mortalidade: 
É a expressão do número de

óbitos decorrentes da
doença estudada.

Taxa de incidência (ou risco absoluto):
Casos novos da doença no grupo estudado em um

determinado período.  O número de casos absolutos indica
a probabilidade que um indivíduo pertencente ao grupo

estudado, apresenta de desenvolver a doença. 

Morbidade: 
Termo utilizado para

caracterizar o número de
ocorrências de determinada
doença ou agravo à saúde. 

TERMOS EPIDEMIOLÓGICOS

Taxa de letalidade: 
É a proporção entre o número de mortes e número total de

casos. 



Platô: 
Quando dizemos que um  determinado

indicador atingiu platô, significa que há algum
tempo os dados vêm variando de forma muito
discreta, alcançando uma certa estabilidade.

Esta é a situação atual do Brasil para o
número de casos da COVID-19.

Média móvel: 
Termo criado pela mídia para

exemplificar a variação do número de
casos ou números de óbitos diários.

Fontes:  
MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. 17. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2018.

Autores: 
Prof. Dra. Vanessa Iribarrem Avena Miranda

Prof. Dr. Lucas Helal
Prof. Silvio Ávila

Prof. Esp. Bruna Giassi Wessler



Acesse: covid.unesc.net
 Dados coletados em:  23/07/2020 às 13:40h

PANORAMA DA COVID-19
NO BRASIL

Boletim epidemiológico:

Casos: 2.227.514

Recuperados: 1.532.138

Letalidade*: 3,7%

O Brasil soma mais
de 2,2 milhões de

casos confirmados,
sendo que a cada

100 pessoas
diagnosticadas com
a doença cerca de 4

vêm a óbito. Por
outro lado, existem
mais de 1,5 milhão

de recuperados.

*Letalidade é a relação entre número de óbitos e
número de casos. Nesse caso, deve-se
interpretá-la com cautela, já que a testagem é
deficitária, logo ela tende a estar superestimada.  
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