Memória Covid-19
Preparamos uma linha do tempo do coronavírus para você acompanhar os
efeitos da pandemia e como a cooperativa se adequou neste cenário.
08/12/2019- Primeiros casos de Pneumonia em hospital de Wuhan/China.
30/12/2019- A OMS (Organização Mundial de Saúde) emite o primeiro alerta da
doença em 31 de dezembro, depois que autoridades da China notificaram casos
de uma doença pneumática misteriosa na cidade de Wuhan.
10/01/2020- É informada a primeira morte provocada pelo surto da nova doença,
ainda sob investigação, na China. No mesmo mês, seriam anunciados os
primeiros casos nos Estados Unidos e na Europa.
03/02/2020- A Unimed Uruguaiana fez a primeira postagem nas redes sociais
com material informativo sobre o novo Coronavírus e divulga para público
externo medidas de prevenção. Foi criado um espaço no site da Unimed
Uruguaiana sobre Dúvidas Covid-19.
05/02/2020- Congresso Nacional aprova Projeto de Lei. Legislativo aprova lei
sobre quarentena.
23/02/2020- Dezessete dias após fazer o pedido, a vacina da Pfizer recebeu o
registro definitivo da Anvisa para ser aplicada no Brasil. Esse é o primeiro registro
definitivo que a agência reguladora concede a uma vacina contra o coronavírus.
26/02/2020- Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, em São Paulo.
Trata-se de um homem de 61 anos que viajou à Itália.
29/02/2020- Brasil confirma segundo caso de Coronavírus. Trata-se de um
homem 32 anos que viajou para Itália na região da Lombardia.
06/03/2020- A Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana define fluxo
municipal de atendimento de casos suspeitos de covid-19.
11/03/2020- Organização Mundial da Saúde declarou pandemia de coronavírus.
Estimativa da entidade considera que números de pessoas infectadas, mortes e
países atingidos deve aumentar nos dias e semanas seguintes.
13/03/2020- Ministério da Saúde regulamenta critérios de isolamento e
quarentena que deverão ser aplicados pelas autoridades sanitárias em
pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus. Rio de
Janeiro e São Paulo suspendem às aulas. O primeiro paciente brasileiro
diagnosticado com coronavírus foi curado.
16/03/2020- A suspensão das aulas para tentar conter a pandemia de covid-19
se dissemina e leva a uma inédita paralisação do sistema de ensino no Estado.

17/03/2020- Ministério da Saúde é notificado da primeira morte por coronavírus
no Brasil.
18/03/2020- Clientes são incentivados a utilizar WhatsApp para reduzir o
atendimento presencial na sede da Unimed.
19/03/2020- Clientes Pessoa Jurídica da Unimed Uruguaiana recebem material
informativo sobre o Coronavírus, definições e sintomas. Cooperativa orienta
colaboradores sobre a adequada higienização das mãos.
20/03/2020- Cooperativa adota o home office e sistema de rodízio em alguns
setores administrativos visando a proteção dos colaboradores frente a
pandemia.
21/03/2020- Ministério da Saúde anuncia aquisição de 5 milhões de testes
rápidos, para distribuição em todo o Brasil.
23/03/2020- A Unimed Uruguaiana divulga a Central de Atendimento Telefônico
Unimed 24 horas com orientação médica especializada sem precisar sair de
casa através do 0800 940 7800. Colaboradores recebem dicas sobre home office
saudável, saúde mental, atividades com crianças, atividades com idosos no
período de pandemia.
25/03/2020- É registrado o primeiro caso de morte devido ao Coronavírus no Rio
Grande do Sul. Já registram 2.433 casos confirmados do novo Coronavírus.

02/04/2020- Brasil muda protocolo e passa a recomendar que todos devem usar
máscaras de proteção. Modelos de pano, feitos em casa mesmo, funcionam
como barreiras de contaminação do novo coronavírus. Ministério da Saúde lança
um painel online por onde se pode acompanhar a quantidade de leitos, testes,
máscaras e luvas disponíveis em cada estado. Pasta também atualiza os dados
de contaminação no final do dia.
15/04/2020- A Unimed Uruguaiana lança a campanha Use Máscara com
veiculação em rádio, TV e jornal.
24/04/2020- A Unimed Uruguaiana elabora vídeo para ser utilizado em
treinamento sobre paramentação, desparamentação e uso de equipamentos
individuais– Covid-19.
28/04/2020- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprova a
realização de testes rápidos de Covid-19 em farmácias e drogarias. Até então,
os exames de diagnóstico do novo coronavírus eram feitos apenas em hospitais
e clínicas. Medida é válida até que dure situação de emergência de saúde
pública nacional.

11/05/2020- Entra em vigor o sistema de distanciamento controlado no Rio
Grande do Sul, que classifica as regiões por cores conforme o grau de risco e
atribui regras específicas a cada uma.
18/05/2020- Farmacêutica americana anuncia que primeira vacina contra o novo
coronavírus teve resposta positiva em humanos. Oito pessoas receberam duas
doses da vacina desde março. Os anticorpos produzidos foram testados em
células humanas no laboratório e impediram a replicação do Sars-CoV-2. A FDA
deu aval para a segunda fase dos testes.
05/06/2020- Brasil recebe primeiro lote de vacina contra a Covid19 desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Dois mil voluntários
brasileiros serão vacinados nas próximas três semanas. Experimentos foram
feitos inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.
10/06/2020- Unimed Uruguaiana inicia a campanha de Doação de Sangue “A
Solidariedade não pode parar” em parceria com o Banco de Sangue, orientando
como fazer a doação de maneira segura neste cenário de pandemia.
15/06/2020- Unimed Uruguaiana doa 03 máquinas de hemodiálise para a Santa
Casa de Caridade do município.
19/06/2020- Suspensão do atendimento administrativo na sede da Unimed
Uruguaiana, conforme prevê decreto estadual.
20/06/2020- A coordenadora da Odontologia do Hospital São Paulo Denise
Abranches, de 47 anos, foi a primeira profissional de saúde brasileira a receber
uma vacina em teste contra o coronavírus.
26/06/2020- Unimed Uruguaiana lança campanha de apoio ao comércio local,

optando por realizar compras em fornecedores locais.
27/06/2020- Governo também anuncia parceria com farmacêutica AstraZeneca
e a Universidade Oxford, do Reino Unido, para desenvolvimento e produção
de vacinas contra a Covid-19. Tecnologia será desenvolvida pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
03/07/2020- Unimed Uruguaiana divulga material informativo sobre as máscaras

de pano. Reforça o cuidado realizando a distribuição de máscaras e álcool gel
para os colaboradores. Realiza distribuição de máscaras de pano em bairro da
cidade.

21/07/2020- Tem início a terceira fase da pesquisa de vacina contra o novo
coronavírus que está sendo testada em São Paulo. Uma médica do Hospital das
Clínicas recebeu a primeira dose da vacina. Nove mil voluntários de seis estados
serão monitorados por três meses para avaliar os desdobramentos da
substância.

05/08/2020- Em sintonia com a campanha “Fique Seguro”, novas medidas foram
tomadas visando a prevenção do Covid-19 na sede administrativa. Adequação
de espaços e instalação de totens contendo álcool em gel.
11/08/2020- Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anuncia o registro da primeira
vacina contra o novo coronavírus. Chefe russo garante que imunização está
pronta e foi testada em uma de suas filhas. Trata-se da vacina Sputnik 5.
12/08/2020- Suspensão do atendimento administrativo na sede da Unimed
Uruguaiana, conforme prevê decreto estadual.
30/09/2020- O Instituto Butantan anuncia que pretende iniciar os testes da
CoronaVac em crianças e adolescentes no Brasil. Mais de 5 mil voluntários já
receberam a vacina, mas os resultados ainda não estão disponíveis. A meta é
atingir a marca de 9 mil voluntários, e há a pretensão de aumentar este número
para 13 mil voluntários.
30/09/2020- O Programa Secretária Destaque da Unimed Uruguaiana realiza
entrega de premiação individualmente para adequar-se a pandemia.
05/10/2020- As vacinas de Oxford, que estavam previstas para chegar no Brasil
no mês de Dezembro, tiveram sua entrega adiada para Janeiro de 2021.
Inicialmente, há previsão de entrega de 30 milhões de doses.
05/10/2020- A corrida Unimed às margens do rio Uruguai ganha novo formato.
Corrida Online.
15/11/2020- O Brasil encontra-se na fase 3 de testes com a Vacina CoronaVac, e
a morte de um dos voluntários fez a Anvisa suspender temporariamente os
testes com a vacina. Entretanto, estes foram logo retomados após apuração dos
dados do caso pela agência.
05/12/2020- A Unimed Uruguaiana realizou a doação de uma cadeira de rodas
e uma cadeira de banho para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência. Resulta do projeto Eu Ajudo na lata, que prevê a arrecadação de
lacres, venda e aquisição de itens de acessibilidade.
09/12/2020- Novos processos adotados nas rotinas de atendimento. Devido ao
momento de pandemia é proibido acompanhantes em consultas no Consultório
Clínico 4º andar, consultas no Pronto Atendimento, Sala de Observação.
Acompanhantes somente serão permitidos em casos necessários para
acompanhar crianças, idosos e pessoas debilitadas
15/12/2020- Logo no início do mês, o Governo Brasileiro apresentou o rascunho
do plano de vacinação. Este será realizado em 4 etapas, que irão variar de
acordo com os grupos priorizados.
15/01/2021- No dia 08 de Janeiro, um pedido de autorização para uso
emergencial da vacina CoronaVac foi feito à Anvisa.

19/02/2021- O Brasil segue em campanha de vacinação, até o presente
momento, 49,34% das doses recebidas pelos estados já foram aplicadas. Isto
significa que 5.756.502 brasileiros já receberam ao menos 1 dose da vacina.
10/03/2021- 1 ano de pandemia. Começam a ser distribuidas187,8 mil vacinas
Coronavac no RS.
23/04/2021- Este foi o mês mais letal da pandemia desde março de 2020,
quando foi registrada a primeira morte no país pela doença causada peloo novo
Coronavírus. Nesta semana, o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortes por
Covid-19.
14/05/2021- Na segunda semana de maio, teve início a vacinação com a vacina
da Pfizer no Brasil
30/06/2021- Mortes por Covid-19 desaceleram em comparativo ao mês de maio.
Já somam 55 mil mortes no acumulado de janeiro a maio de 2021.
30/07/2021- O Brasil registrou, em julho, os menores números mensais de casos
e de mortes do ano de 2021. Mas são valores superiores aos atingidos em todos
os meses de 2020. Portanto, as curvas epidemiológicas brasileiras apresentam
tendência de queda.
15/08/2021- Brasil chega a 26% da população completamente vacinada contra
a Covid-19 e 74% foram vacinadas com pelo menos uma dose.
31/085/2021- Agosto foi o mês com o menor número de mortes por Covid-19 no
ano, apontam as Secretarias de Saúde.
15/09/2021- Setembro finaliza com redução de mortes por Covid-19 no país.
Foram 16.275.
31/10/2021- O país registrou 130 mortes e 6.761 casos nas últimas 24 horas.
14/11/2021- Brasil ultrapassa Estados Unidos em porcentagem de vacinação
completa contra Covid-19.
25/11/2021- Organização Mundial da Saúde identifica a Omicron do SARS
COV2. Detectada no Sul da África, a cepa entrou na categoria de variante de
preocupação por ser considerada mais transmissível que a cepa original do novo
Coronavírus.
29/11/2021- Butantan publica resultados de projeto S. O estudo concluiu que a
imunização de todos os adultos provocou a proteção até na população não
vacinada, reduzindo em 80,5% o número de casos de Covid-19 e em 94,9% as
mortes causadas pela doença.
16/12/2021- A Anvisa aprova o uso de vacina contra Covid-19 em crianças de 5
a 19 anos.

23/12/2021- Entidades médicas exigem aceleração da vacinação infantil.
28/12/2021- Brasil tem 80% de sua população vacinada com as duas doses da
vacina contra Covid-19.
26/01/2022- Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde- OPAS, à
medida que a pandemia de COVID-19 chega a seu terceiro ano nas Américas,
milhões de crianças estão sem suas vacinações de rotina, colocando os países
em risco de perder duas décadas de progresso na imunização.
13/02/2022- Reino Unido investiga variante que combina Delta e Ômicron
(Deltacron).
20/03/2022- Média Móvel de mortes por Covid-19 está em queda desde o dia 11
de março de 2022.
18/04/2022- Ministro da Saúde anuncia fim da emergência da Covid-19 no país.
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