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Desde semana passada (02/09/2020) 72
acadêmicos foram capacitados conforme as
normas de biossegurança da Universidade, 

 sendo 35 kits de EPIs entregues.

Capacitação e
entrega de EPIs

    Com o início do novo semestre e o retorno da
comunidade acadêmica ao campus da Universidade, novas
capacitações e entregas de EPIs vêm sendo realizadas.



Isolamento social;

Investigação, testagem e isolamento de casos;

Reorganização de fluxos assistenciais;

Ampliação de leitos.

Para determinar os níveis de risco das regiões,

considera-se a combinação de 8 indicadores em 4

dimensões de prioridade de atuação local:

1.

2.

3.

4.

Fonte: http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/

Matriz de Risco
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Segundo informações do Centro de Operações de

Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO CARBONÍFERA

continua classificada em situação GRAVÍSSIMA. 
(informações do dia 01/09/2020)

Região
Carbonífera

O monitoramento do risco

potencial das regiões

ocorre semanalmente, e a

classificação é divulgada

nas quartas-feiras.



Conversa pelo
campus

Confira o que alguns acadêmicos estão achando sobre

o retorno das aulas e o início deste novo semestre.
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"Acredito que a Unesc está tomando todos os cuidados, o que estiver de

aula presencial vou participar, espero que saia do estado gravíssimo e

que possa voltar logo, voltar ao campus aos poucos. Me sinto segura no

campus, tem álcool em gel por tudo, respeito do distanciamento social, e

o fato de não poder ficar todos juntos é ruim, mas sei que é para a

segurança. Acho que a Unesc está bem sinalizada em questão de

segurança. Me sinto segura, a Unesc está de parabéns. Eu fiz monitoria

na Unesc, a gente veio fazer aula de monitoria e foi tudo bem delimitado

o espaço de cada aluno, foi bem tranquilo. E agora que apresentaram a

sala híbrida, achei o máximo, muito interessante."

Gabriela Burigo
Acadêmica do Curso de Nutrição
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"Acredito que este semestre estamos mais preparados para o que virá,

em virtude de já estarmos inseridos nesta nova realidade pandêmica a

maior parte da adaptação já foi feita. Acabamos aprendendo um novo

jeito de viver, então acho que este semestre será muito mais organizado

e otimista. Tanto alunos quanto professores e demais colaboradores já

estão preparados física e emocionalmente para seguir com este período,

e o novo modelo híbrido de ensino virá a contribuir, trazendo um

movimento mínimo (mas bem recebido) no campus, será bom para

aqueles que ainda possuem dificuldade com as aulas mediadas por

tecnologias já que poderão assisti-las presencialmente quanto

beneficiará aqueles que por variados motivos não podem comparecer, e

os professores também parecem animados com esta possibilidade,

acredito que estar de volta a universidade reanimou a todos, pois nos dá

uma perspectiva de avanço. Claro, ainda existe receio, mas com todas as

medidas de segurança sendo tomadas podemos ter de volta um pouco

daquela rotina que conhecemos muito em breve."

Hellen Moraes
Acadêmica do curso de Psicologia
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     A imunidade em grupo, ou imunidade em rebanho é um dos

temas que tem sido discutido como um dos possíveis caminhos até

a chegada da vacina. Este fenômeno se baseia no acometimento

inicial de pessoas mais susceptíveis, e, a medida que este grupo

diminui, o número de novas infecção também diminui. Esta

seletividade natural do vírus e este grupo de pessoas, faz com  que a

medida que este grupo seja atingido, pessoas que não tenham tanta

possibilidade de desenvolver a doença, sejam expostas, mas

apresentem sintomas mais fracos ou nem os apresente, conseguindo

da mesma forma adquirir os anticorpos e tornar-se imunes à possível

infecção causada pela COVID-19.

       No entanto, para que se possa atingir um número dito “seguro”

de pessoas infectadas para a indução da imunidade de rebanho, é

necessário que pelo menos 60% da população tenha sido infectada

pela doença em questão. Consequentemente, é de se esperar que a

vacina chegue mais rápido que a capacidade do desenvolvimento e

indução da imunidade por rebanho.

Imunidade coletiva
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    Caso este processo fosse acelerado, muito

provavelmente os sistemas de saúde de todos os

países do mundo estariam em risco de colapso, já que

são vistos os graves danos à saúde dos pacientes que

tem seu quadro complicado pela presença do

coronavírus.

    Nos resta portanto obedecer as diretrizes da OMS, das secretarias

estaduais e municipais, além de comitês de biossegurança sanitária,

como o instalado em nossa instituição, afim de observar todas as

ações de segurança, tais como sinalização, distanciamento, uso de

EPI´s, disponibilização de álccol gel em todos os ambientes. 

Autor:
Prof. Dr. Silvio Ávila Júnior



Boletim epidemiológico:
Panorama da COVID-19

Acesse: covid.unesc.net
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4.150.311 casos

3.355.564 recuperados 

Brasil:

Criciúma 



SOS Unesc Covid-19

A Unesc possuí um sistema de

teletriagem referenciada para suspeitas

de coronavírus. São 72 residentes, 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 possuí 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

Acolher Unesc Covid-19
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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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