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Circulação dos estudantes

Entre a noite de quarta-feira (29/07) e esta quinta-
feira (30/07) foi realizada 1 capacitação, sendo 4

capacitados entre docentes, acadêmicos e
colaboradores.

A equipe da Sala de Situação COVID-19 acompanhou as atividades
realizadas entre terça-feira e quarta-feira no campus da nossa

Universidade. Veja todas as ações:

Capacitação e entrega de EPIs

Nesta quinta-feira (30/07) estima-se
que 1.825 acadêmicos circulem na

Universidade.

Atividades realizadas pela equipe da
Sala de Situação
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Visita a todos aos blocos S, R1, R2, Clínicas
Integradas, administrativo, cantinas e colégio Unesc
para verificação do funcionamento dos protocolos
de prevenção;
Diálogos com a comunidade acadêmica;
Bate papo com colaboradores;
Busca de fake news sobre a Covid-19 para posterior
construção textual;
Orientação sobre aglomeração à grupos de
estudantes;
Fiscalização e orientação em várias salas de aula.

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

Confira o relato de nossos
colaboradores!
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“Estar fazendo o meu estágio aqui na UNESC é bem
tranquilo. A Universidade está bem cuidada e
percebemos que tudo está sob controle. Estão tendo
muito cuidado com a gente e com os pacientes. Está
sendo muito bom.”

Gabriela Candiotto - Acadêmica do curso de Nutrição

“Me senti um pouco apreensiva em relação ao
retorno. Mas agora percebo que a UNESC está
sempre atenta à nossa segurança. Nos deram todos
os EPIs, exigem que tenhamos cuidado, os 
agendamento dos pacientes estão separados por
horários e bem espaçados. Isso da uma segurança
maior.”

Beatriz Della Jiustina - Acadêmica do curso de Odontologia

“É tranquilo estar aqui na UNESC, estamos usando
todos os EPIs e tomando todos os cuidados. Em
relação aos atendimentos, para nós da fisioterapia, é
um pouco mais complicado pelo contato direto com
o paciente, mas conseguimos administrar da melhor
forma possível.”

Carine Alvés - Acadêmica do Curso de Fisioterapia
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     A respeito disso, a Anvisa estabeleceu diversas medidas
excepcionais e temporárias visando facilitar o acesso pela
população a produtos auxiliares na prevenção do contágio, e
avaliadas do ponto de vista da relação risco - benefício como
favoráveis aos pacientes e à população em geral. 
          O coronavírus pode ser espalhado por gotículas suspensas no
ar quando pessoas infectadas conversam, tossem ou espirram.
Essas gotículas podem ter sua formação diminuída pelo uso de
máscaras não profissionais. Estas máscaras atuam como barreiras
físicas, diminuindo a exposição e o risco de infecção para a
população em geral (ANVISA,2020).

          Dentro das situações que se apresentam no que a
maioria das pessoas tem descrito como o “novo normal”,
uma personagem tem tido papel muito relevante nesta
nossa nova rotina.

O uso de máscaras

A Máscara...
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A máscara é de uso individual e não deve ser
compartilhada; 

Deve-se destinar as máscaras de uso
profissional (máscaras PFF2 e/ou do tipo N95)
para os devidos ambientes e situações
prioritárias: pacientes com a COVID-19,
profissionais de saúde, professores e
acadêmicos que tenham contato prolongado
com possíveis fontes de contágio; 

As medidas de higiene e a limpeza das
máscaras não profissionais em tecido e a
eliminação periódica das descartáveis são ações
importantes de combate à transmissão da
infecção;

Fazer a adequada higienização das mãos com
água e sabão ou álcool em gel  a 70%.

    A Unesc, que sempre demonstrou grande preocupação
com a qualidade de ensino, tem demonstrado também
uma grande visão na direção da contenção do
espalhamento da epidemia por coronavírus, e, por esta
razão tem realizado a distribuição de máscara de diferentes
materiais para diferentes ambientes, bem como tem
oferecido o devido treinamento para quem necessita
utiliza-las no ambiente universitário.

           Algumas regras devem fazer parte do nosso dia a dia quando
se fala do uso das máscaras:

IMPORTANTE: mesmo de máscara, mantenha
distância de no mínimo 1,5 metro de outra pessoa.



      É recomendável que cada pessoa tenha em torno de 5
(cinco) máscaras de uso individual, e que elas sejam trocadas
a cada 3 (três) horas de uso. 
       Ao contrário das máscaras descartáveis, as máscaras de
tecido devem ser lavadas separadamente de outras roupas.
Elas devem ser descartadas quando for observada perda de
elasticidade das hastes de fixação, ou deformidade no tecido
que possam causar prejuízos à barreira.
         Elas devem ser utilizadas no dia a dia, em ambientes que
ofereçam menor risco, como: na rua, em transporte coletivo e
em salas de aula onde não haja exposição a fontes de
contaminação prolongada (fezes, urina, sangue total, soro ou
plasma), além dos laboratórios e ambulatórios dos cursos da
área da saúde.
         O uso deste tipo de máscara não diminui a necessidade
de distanciamento de pelo menos um metro e meio (1,5 m)
das pessoas que estiverem ao seu redor.
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Quais locais são os mais adequados para
os respectivos tipos de máscara?

Máscara de tecido

Kit de EPIs de alto risco
disponibilizado pela
Unesc.



7      Sempre que tiver de remover a máscara da
face para quaisquer necessidades, na hora do
almoço por exemplo, você deverá remove-la
pela parte posterior, perto dos elásticos, dobra-
la e acondicioná-la individualmente em um
saco plástico.

      A partir deste momento ela deve ser trocada e você deve
“aproveitar a oportunidade” para colocar uma limpa.
Lembre que em nosso kit há quatro diferentes máscaras de
pano que são suficientes para 20 horas de atividades no
campus.

Passo a passo sobre como retirar a máscara:



      Quando o profissional, professor ou acadêmico atuar
em procedimentos com risco de geração de aerossóis, em
ambientes onde há a presença de pacientes suspeitos ou
amostras biológicas provenientes de pacientes onde não
haja a certeza de que ela esteja livre da contaminação do
COVID- 19, deverá ser utilizada a máscara de proteção
respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima
na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ (em nosso
caso a PFF2).

      Os protetores faciais (que cubra a frente
e os lados do rosto) devem ser utilizados
quando houver risco de exposição do
profissional a respingos de sangue,
secreções corporais, excreções, etc. Os
protetores faciais devem ser exclusivos de
cada profissional responsável pela
assistência, ou procedimento, devendo,
imediatamente após o uso realizar a
limpeza e posterior desinfecção com água
e sabão abundantes.
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Máscara tipo PFF2

        Esta máscara não é descartável, pode ser
utilizada por até 10 dias quando deve ser trocada
junto a coordenação do serviço ou do curso do
qual o professor ou o acadêmico faz parte.

Protetor facial

      O profissional, professor ou acadêmico deve preferencialmente
utilizar luvas para realizar esses procedimentos.

Autor:
Prof. Dr. Silvio Avila Junior –
Farmacêutico Professor do

Curso de Farmácia da Unesc

Fonte:ANVISA. Orientações gerais - Máscaras faciais de uso
não profissional. Disponível:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M
%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7



PANORAMA DA COVID-19 NO
BRASIL

 Dados coletados em:  30/07/2020 às 14:00h
Fonte:  covid.unesc.net

Boletim epidemiológico:
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Acesse: covid.unesc.net

Casos: 2.552.265

Recuperados: 1.787.419

Letalidade*: 3,5%

O Brasil soma mais
de 2,5 milhões de

casos confirmados,
sendo que a cada

100 pessoas
diagnosticadas com
a doença 3,5 vêm a

óbito. Por outro
lado, existem

aproximadamente
1,8 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. 



SOS Unesc Covid-19
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Acolher Unesc COVID-19

A Unesc possui um sistema de teletriagem
referenciada para suspeitas de coronavírus. 
São 72 residentes e 14 professores da área da
saúde e 24 professores médicos à disposição no
programa.
Os atendimentos ocorrem todos os dias das
08h às 20h.

Entre em contato: (48) 99183-8663

A Unesc possui um sistema de
teleatendimento de saúde mental
em tempos de Covid-19.
O programa conta com psicológos
residentes à disposição para
atendimento pontuais à população.
Os atendimentos ocorrem todos os
dias das 08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99644-1887



Realização

Luciane Bisognin Ceretta
Rafael Amaral

Cristiane Damiani Tomasi
Paula Zugno
Lisiane Tuon

Vanessa Iribarrem Avena Miranda
Fernanda de Oliveira Meller

Antônio Augusto Schäfer
Lucas Helal
Silvio Ávila

Zoraide Rocha
Bruna Giassi Wessler

Ana Maria Volpato
Dipaula Minotto

Luiza Lessa
Micaela Rabelo Quadra
Carla Damasio Martins

Cássia Fortuna
Ângela Feltrin

Júlia Steiner Pugen
Natália Duarte
Maurício Lopes

Vanessa Pereira Corrêa
Marceli Velho Nazário

Ana Claudia Rodrigues

Equipe Sala de Situação
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