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Apresentação 

O Radar de Territórios COVID-19 DF é uma estratégia da Plataforma de Inteligência Cooperativa 

com Atenção Primária à Saúde – PICAPS, que tem como objetivo mobilizar e conectar as pessoas, 

redes sociotécnicas locais, comitês e organizações que realizam ações de solidariedade nos 

territórios mais vulneráveis do Distrito Federal. A nossa estratégia é promover uma Vigilância 

Popular em Saúde de base territorial em parceria com a comunidade local para produzir 

informação para a ação e para a tomada de decisão, com a utilização de instrumentos acessíveis, 

como a cartografia participativa ou mapeamento popular. Entendemos que a informação 

fidedigna é a informação produzida pelas comunidades locais. Além de ser contínua, pode ser 

produzida em tempo real para o monitoramento da pandemia nos territórios. Assim, a PICAPS 

vem apoiando essas iniciativas para o fortalecimento dos territórios no enfrentamento da covid-

19, trabalhando com a perspectiva do período pós-pandêmico. 

 

 

P Ceilândia 

Desde o início da pandemia, de março até o dia 25 de julho, o DF registrou 94.187 casos de 

coronavírus, atingindo 3,3% da população. A Ceilândia registrou 11.368 casos, sendo o maior 

número entre as Regiões Administrativas, com taxa de infecção de 3,2%. Foram registrados 

1.275 óbitos no DF, sendo 240 moradores da Ceilândia, onde também foi registrada a maior taxa 

de mortalidade, de 69 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto a média do DF é de 44.  

Na última semana, foi registrado o maior número de casos confirmados na Ceilândia desde o 

início da pandemia, de 1.549, próximo ao observado nas últimas seis semanas, como mostram 

os gráficos 1 e 2. 

 

 

 

 

RADAR TERRITÓRIOS COVID-DF EM AÇÃO  

Neste boletim você confere os dados sobre a covid-19 no seu território, 

informações sobre prevenção e cuidado, além de dicas para combater as 

notícias falsas.  
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Gráfico 1 mostra o número de casos confirmados de coronavírus por semana epidemiológica 
de 3 de maio a 25 de julho, Ceilândia: 
 

 
Fonte: SES/DF disponível em https://covid19.ssp.df.gov.br/extensions/covid19/covid19.html#/ 

Gráfico 2: Apresenta o número de óbitos decorrentes do coronavírus por semana 
epidemiológica de 3 de maio a 25 de julho, Ceilândia: 
 

 
Fonte: SES/DF disponível em https://covid19.ssp.df.gov.br/extensions/covid19/covid19.html#/ 
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T A informação para ação: um direito de 

todas e todos! 

Diante dos números de casos e mortes 

apresentados pelo coronavírus, torna-se 

necessário desenvolver estratégias que 

fortaleçam os territórios. As informações 

que as comunidades podem produzir são 

instrumentos que auxiliam o 

monitoramento. O dilúvio de informações 

falsas jogadas em diversos meios acaba 

confundindo as pessoas e tirando um 

direito humano dos cidadãos: a 

comunicação e a informação de qualidade. 

A PICAPS e a Assessoria de Comunicação 

vêm promovendo cursos e oficinas para 

comunicadores populares do DF para 

atuarem junto às comunidades construindo 

produtos com informações sobre a 

pandemia e a importância das medidas de 

proteção, de acordo com a necessidade de 

cada local.  

    Distanciamento social e 

higienização: parte da solução  

O novo coronavírus afetou o mundo todo. 

Desde o dia 7 de março, quando foi 

confirmado o primeiro caso de covid-19 no 

Distrito Federal, vemos o aumento diário do 

número de casos e de mortes provocadas 

pela doença. O avanço da covid-19 no DF e 

entorno resulta na sobrecarga do sistema 

da saúde, seja nos hospitais públicos ou 

particulares.   

Ainda não temos remédios ou cura. As 

instituições de pesquisa estão trabalhando 

dia e noite em busca de uma solução para 

combater a doença e algumas vacinas estão 

em fase de teste. Enquanto isso, precisamos 

fazer a nossa parte: higienizar as mãos com 

água e sabão ou álcool 70% e sair apenas 

para o essencial, evitando o contato 

próximo com as pessoas que não moram na 

mesma casa ou que estejam infectadas.  

O vírus é transmitido por gotículas de tosse, 

espirro ou fala. Por isso, ao sair para 

trabalhar ou ir ao mercado, não esqueça da 

máscara! Seu uso é obrigatório no DF. 

Quem não estiver utilizando a proteção 

pode ser, inclusive, multado. Enquanto 

estiver na rua, evite encostar nos objetos e, 

principalmente, levar a mão ao rosto. Não 

deixe a máscara no queixo, pescoço ou 

pendurada na orelha, porque assim ela não 

te protege. O correto é que cubra o nariz e 

a boca.  

Quando utilizar o transporte público, evite 

tocar em barras de apoios e, se não for 

possível, higienize as mãos logo em seguida. 

Não esqueça de fazer o mesmo ao chegar 

em casa, lave as mãos e higienize sapatos, 

óculos, celular e qualquer outro objeto que 

teve contato com a rua. Evite aglomerações, 

incluindo reuniões de família. Ajude a 

diminuir a transmissão do novo coronavírus 

na sua região! 

    Informação é o melhor remédio 

Cuidado com as notícias falsas! Nos últimos 

meses, vários conteúdos surgiram nas 

mídias sociais com supostos especialistas e 

soluções para os problemas de saúde 

relacionados à covid-19.  Ainda não há 

nenhuma vacina, medicamento, alimento 

ou outro produto que possa prevenir a 

infecção pelo coronavírus. 

 Você é responsável pela informação que 

compartilha! Por isso é importante verificar 

as informações de imagens, textos, vídeos e 
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links antes de compartilhar. Leia sempre as 

mensagens do início ao fim, consulte os 

sites das instituições e nome dos 

especialistas citados nos textos, desconfie 

de informações genéricas, incompletas, 

sem data, local e dados consistentes, e de 

informações alarmantes que pedem para 

compartilhar para o maior número de 

pessoas.  Se estiver em dúvida com uma 

informação, não passe para frente. Esses 

conteúdos falsos são um perigo para a 

saúde de todos porque causam medo e 

levam ao erro.  

Agenda Radar de Territórios  
COVID -19 DF: Conversa com 

comunicadores populares 

Se você é um comunicador popular e atua 

nas comunidades do Distrito Federal e 

entorno, temos um convite para você! 

Nos dias 1º e 4 de agosto, temos um 

encontro online marcado, com o objetivo 

estreitar cada vez mais as parcerias entre a 

comunicação institucional e a comunicação 

nos territórios, essencial para a promoção 

da saúde e o combate a doenças, como a 

pandemia do novo coronavírus. 

A programação dos dois dias será a mesma, 

a repetição da atividade em dias e horários 

diferentes busca possibilitar a participação 

de mais pessoas. Queremos ouvir sua 

opinião sobre os produtos de comunicação 

que têm sido elaborados pela Fiocruz 

Brasília, especialmente no contexto da 

covid-19 e pensarmos, juntos, em ações que 

podem ser desenvolvidas neste segundo 

semestre de 2020.  

A atividade será realizada no Zoom e os 

participantes receberão certificado. 

Sábado, 1º de agosto, às 10h, ou terça-feira, 

4 de agosto, às 19h? Escolha o dia e horário 

de sua preferência e venha conversar com a 

gente!  Inscrições e mais informações no 

site oficial e mídias sociais da Fiocruz 

Brasília e no link: 

https://bit.ly/rodadeconversa_df
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Expediente: 

Supervisão: 

Wagner Martins – Membro da Coordenação da PICAPS 

Sheila Lima – Coordenação de Mobilização e Governança Territorial Radar de Territórios COVID-19 DF 

Nathállia Gameiro – Assessoria de Comunicação (Ascom) da Fiocruz Brasília  

Produção, textos e revisão: 

Radar de Territórios COVID-19 DF/PICAPS e ASCOM/Fiocruz Brasília. 

Projeto Gráfico: 

ASCOM/Fiocruz Brasília e PICAPS 

www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br  

/fiocruzbrasilia      @fiocruzbrasilia     /fiocruzbrasilia       /fiocruzbrasiliaoficial 
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