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Alguns fatores fazem com que a atual pandemia de 
Covid-19 seja ainda mais letal e com uma abrangência 
sem precedência: a globalização, a facilidade de 
locomoção trazida pelo desenvolvimento de meios 
de transporte e a circulação de mercadorias de forma 
quase que simultânea à sua confecção estão entre os 
aspectos que possibilitam a disseminação do vírus para 
todos os cantos do país.

No entanto, se a tecnologia aplicada na produção, 
locomoção e circulação de pessoas e produtos pode 
disseminar o vírus, é graças a essa mesma tecnologia 
e aos avanços científicos que é possível estabelecer 
protocolos e desenvolver equipamentos para frear o 
avanço da pandemia e obter uma resposta em tempo 

recorde.

No Brasil, as Universidades Públicas das redes Federal 
e Estadual de Ensino Superior respondem por cerca 
de 95% (noventa e cinco por cento) da produção 
científica do país, segundo estudo publicado pela 
Academia Brasileira de Ciência (ABC) e disponível em: 
<http://www.abc.org.br/2019/04/15/universidades-
publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-
cientifica-do-brasil/>. O desenvolvimento de novos 
conhecimentos e de novas tecnologias vem sendo 
amplamente realizado dentro dos laboratórios das 
Universidades Públicas, apesar de todas as dificuldades 
e do preconceito disseminado pelo desconhecimento 
da importância e da respeitabilidade dessas Instituições.

De tempos em tempos a humanidade é marcada, e 
talvez seja possível dizer sacudida, por grandes eventos 
que mudam a forma com que nos relacionamos 
entre si e com os demais. Alguns desses eventos são 
predecessores e mesmo sucessores de importantes 
mudanças e descobertas na área da saúde.

Um desses grandes eventos foi provocado pela Peste 
Bubônica, que se espalhou por toda a Europa e 
estima-se que tenha vitimado mais de 50 milhões de 
pessoas entre os anos 1343 e 1353. A falta de higiene 
e de saneamento dificultou a contenção da Peste. A 
doença atingiu toda a China, o Oriente Médio, a Rússia 
e chegou até a Escócia. 

A Cólera, que ainda não foi erradicada, matou, 
entre 1817 e 1824, milhares de pessoas ao redor do 
mundo, e pode ser considerada mais um desses grandes 
eventos. Acredita-se que essa tenha sido de fato a 
primeira epidemia que alcançou todos os continentes, 
ao contrário da Peste Bubônica, que se manteve na 
Eurásia e no norte da África.

A Tuberculose, sobre a qual os poetas românticos 
brasileiros tanto escreveram e que a consideravam 
o “Mal do Século”, espalhou-se entre 1850 e 1950, 
vitimando, acredita-se, mais de um bilhão de pessoas. 
Por isso, esse foi outro grande evento sanitário.

E, certamente, a Gripe Espanhola, que foi uma variação 
do vírus Influenza (comumente associado às gripes 
recorrentes e ao H1N1), com os primeiros casos no 

início de 1917. Desde então, ela se coloca como uma 
das doenças mais resistentes de todos os tempos. A 
letalidade da gripe variou entre 6% e 8% durante 
o surto. Com estimativa entre 17 e 100 milhões de 
mortes ao redor do mundo, a Gripe Espanhola infectou 
27% da população mundial e milhares de pessoas no 
Brasil. Estima-se que mais de 35 mil pessoas tenham 
morrido no nosso país. 

Ainda que tenhamos tido surtos de Hanseníase nas 
décadas de 1940 e 1950, e de HIV na década de 1980, 
além da pandemia decretada pela OMS em 2009, em 
razão da disseminação da gripe A H1N1 no mundo, 
também conhecida como Gripe Suína, a atual pandemia 
se mostra como uma das maiores crises sanitárias já 
vividas no Brasil e em toda a humanidade. A cronologia 
do número de pessoas que contraíram a Covid-19, 
desde o fim de 2019, revela uma rápida disseminação 
mundial, que levou a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a decretar emergência de saúde pública de 
interesse internacional, no fim de janeiro de 2020.

Essa medida é tomada quando um evento com 
implicações para a saúde pública ocorre de maneira 
inesperada e supera as fronteiras do país inicialmente 
afetado, no caso a China, demandando uma ação 
internacional imediata. No Brasil, o Ministério da 
Saúde confirmou em 26 de fevereiro o primeiro caso de 
coronavírus. Já em 17 de março de 2020, o Ministério 
confirmou a primeira morte pela doença.

E foi com esse espírito de compromisso e de dedicação que os servidores docentes e técnicos, com o inegável apoio 
e esforço dos discentes, que a UNILA se lançou na linha de frente do enfrentamento da Covid-19. Inicialmente 
com ações individuais, mas que logo foram agrupadas em objetivos maiores e formalizadas em nove ações 
institucionais de enfrentamento da Covid-19.

Essas ações reservaram um papel de protagonismo e vanguarda para a UNILA. As iniciativas adotadas e os 
processos de articulação com os representantes da área da saúde local e estadual, com o setor privado e com 
representantes dos órgãos federais, possibilitaram a realização de grande parte dos objetivos previstos nas ações 
propostas. As ações formalizadas por meio de Portaria e registradas no processo administrativo
nº. 23422.006701/2020-11 são:
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Assim, com o envolvimento de docentes, de servidores 
técnico-administrativos de diversas áreas e de discentes 
da graduação e da pós-graduação, bem como de voluntários 
da sociedade civil, deu-se início ao que julgamos medidas 
fundamentais para compreender a doença, por meio de medidas 
sanitárias, de apoio e de combate à Covid-19. Das ações estruturadas 
referidas acima, faremos um breve relato contendo uma rápida 
apresentação histórica da ação, as conquistas, os números produzidos e as 
considerações de cada coordenador.

A situação de pandemia, como qualquer outro grande evento que acontece de forma inesperada, gera um 
sentimento de incerteza na população. Com a Covid-19 não foi diferente. Houve inicialmente uma corrida aos 
supermercados para garantir o abastecimento das famílias. Um dos itens mais buscados nos primeiros dias de 
pandemia foi o álcool em gel, e a indústria também não conseguiu repor os estoques com a mesma velocidade 
com que eram consumidos. Assim, um dos primeiros temores da pandemia foi a falta de álcool em gel para as 
unidades hospitalares.

1. Produção de álcool glicerinado 80% conforme formulação da OMS;

2. Disponibilidade de infraestrutura física da UNILA para apoio às
ações governamentais de combate à Covid-19;

3. Diagnóstico de Covid-19 por identificação molecular RTq-PCR;

4. Busca por financiamento para apoio às ações institucionais de combate
à Covid-19;

5. Fabricação e impressão 3D de peças de equipamentos e EPIs para as ações
de combate à Covid-19;

6. Modelos e projeção de contágio por Covid-19 em Foz do Iguaçu e 
região trifronteiriça;

7. Destilação de álcool >70% a partir de bebidas alcoólicas ou álcool de
menor concentração; 

8. Diagnóstico e tratamento de pacientes com Covid-19 por técnica imunológica; 
e

9. Medicina personalizada para tratamento de pacientes com Covid-19,
em Foz do Iguaçu.

AÇÕES
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Pensando em atender à demanda pela falta de álcool, 
um grupo de pesquisadores da UNILA se reuniu para 
montar um laboratório de produção de álcool em gel, 
com o objetivo de adequar a infraestrutura e a logística 
institucional, a fim de produzir satisfatoriamente álcool 
glicerinado 80%, conforme formulação da OMS e em 
concordância com normativas da Anvisa, de tal forma 
a atender à demanda do Sistema Único de Saúde do 
Município.

Nasce dessa forma a ação 1, que com uso de 
equipamentos da UNILA conseguiu produzir 5.492 
litros de álcool glicerinado 80%. Desse total, 4.764 
litros foram doados para a Secretaria Municipal de 
Saúde e para diversas instituições filantrópicas.

É importante destacar e agradecer à empresa Innova 
Tecnologia, pela doação de cerca de 1,5 mil frascos de 
envase para o álcool produzido pela UNILA. 

A ação 2 previa a disponibilidade de infraestrutura 
física da UNILA para apoio às ações governamentais 
de combate à Covid-19. Dessa forma, o foco da ação 
foi preparar a infraestrutura existente na UNILA – no 
caso os três blocos de alojamento estudantil, que, em 
razão da pandemia e da consequente suspensão das 
aulas presenciais, tiveram o uso postergado – para que 
fosse utilizada como enfermaria para pacientes com 
sintomas mais leves da doença, mas que requisitassem 
internamento.

As tratativas com a Secretaria Municipal de Saúde 
foram bem avançadas e positivas, mas até o presente 
momento ainda não houve a necessidade de uso do 
espaço. No entanto, cabe destacar que outras ações 
vêm sendo desenvolvidas dentro dessa parceria, como, 
por exemplo, a disponibilização de quatro veículos 
institucionais e de uma ambulância, para atender às 
demandas da PMFI. Além disso, foram disponibilizados 
ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck bonecos 
para práticas hospitalares, necessários para a 
capacitação de profissionais da saúde em técnicas de 
intubação de pacientes graves.

As parcerias com os órgãos de Saúde, conforme 
mencionado acima, foram fundamentais para o êxito 
das ações desenvolvidas pela UNILA. A proposta da 
ação 3, de realizar o diagnóstico da Covid-19 por 
identificação molecular via RTq-PCR, possibilitou 
ao Município de Foz o início das testagens dos 
sintomáticos e assintomáticos. A UNILA transferiu para 
o Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) 
os equipamentos do Laboratório de Biologia Molecular 
necessários para a realização dos exames e possibilitou o 
treinamento de duas servidoras no Laboratório Central 
do Estado (LACEN), para dar início aos protocolos de 
credenciamento do HMPGL no LACEN.

Com essa parceria, já foi possível a realização de mais 
de 44.700 exames.

Já a ação 4 foi pensada com o intuito de buscar 
financiamento para todas as ações institucionais 
em andamento no combate à Covid-19. Dentre as 
conquistas dessa ação, destacam-se: 

I. o valor de R$ 840.574,95 recebidos do MEC, via 
Termo de Execução Descentralizada – TED, para suporte 
às ações institucionais relacionadas à Covid-19. Até 
este momento, foram executados R$ 634.794,16, e o 
montante de R$ 205.780,79 encontra-se em processo 
de execução;

II. o recebimento de Doação de Insumos da Itaipu 
Binacional, através do Hospital Municipal Costa 
Cavalcanti, avaliados em R$ 23.324,88, para a 
fabricação de 3.000 litros de álcool glicerinado 80%; 

III. a doação de 200 litros de bebidas destiladas, por 
parte da Receita Federal, que permitiu a produção de 
50 litros de etanol 94%; e

IV. o recebimento de quatro bombonas de 20 litros 
1140GR Branca Virgem, avaliadas em R$ 15,34 a 
unidade, totalizando R$ 61,36.

Ação 1: Produção de
álcool glicerinado

Ação 2: Disponibilidade 
de infraestrutura física 

da UNILA

Ação 3: Diagnóstico de 
Covid-19 por identificação 

molecular RTq-PCR

Ação 4: Busca por financiamento 
para apoio às ações institucionais 

de combate à Covid-19
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I. Projeto e Modelagem 3D de Máscara de proteção – 
modelo V9;
 
II. Projeto e Modelagem 3D de Máscara de proteção – 
modelo V10;

III. Caixa de Higienização UV-C de Máscara de proteção; 

IV. Torre de Higienização UV-C para ambientes; 

V. Circuito universal para acionamentos remotos; e 

VI. Aplicativo Mobile para temporização e acionamento 
remoto da Caixa e/ou da Torre de Higienização UV-C.

Na mesma linha da ação 1, que identificou na escassez 
de álcool em gel no mercado a necessidade de suprir 
a demanda por meio de produção própria do produto, 
está a ação 5. Formada por uma equipe de membros 
voluntários, estudantes, técnicos e professores da 
UNILA, a ação iniciou um estudo para produção de 
peças e acessórios de reposição para equipamentos 
hospitalares. Munidos de duas impressoras 3D, de 
propriedade da Universidade, e da expertise dos 
integrantes, o grupo iniciou o levantamento, a 
adequação e a proposta de modelos para impressão 3D 
de peças de equipamentos hospitalares e equipamentos 
de proteção individual (EPIs), visando ao atendimento 
do Serviço de Saúde em Foz do Iguaçu, no tratamento 
de pacientes com Covid-19. A equipe trabalhou em 
parceria com outros grupos e entidades voluntárias da 
mesma natureza, como Unioeste, PTI, IFPR e algumas 
empresas, que, além de auxiliarem na busca de insumos 
e na montagem, também trabalharam ativamente na 
impressão 3D, em especial de face shields.

De imediato, a produção foi de protótipos como 
alternativa à máscara do tipo N95 e de tiaras para as 
máscaras do tipo face shields.

Para a realização desse projeto, foram estudados cerca 
de 13 modelos de máscaras, para que se chegasse a 
um modelo próprio, produzido e modelado do zero, 
com encaixes adaptados para qualquer tipo de filtro. 
Também foram produzidas algumas pré-formas para 
avaliações preliminares em parceria com o Hospital 
Municipal. Em seguida, foi produzido um lote teste, 
de 20 máscaras, para avaliação e ajustes da equipe 
de saúde do Hospital Municipal, setor de Infectologia 
(CCIH) e Segurança do Trabalho (SESMT), e também 
para avaliação de estudantes e docentes da área de 
saúde da UNILA.

A ação 5 encerrou suas atividades em 30 de setembro 
e legou à UNILA os seguintes produtos:

Ação 5: Fabricação 
e impressão 

3D de peças de 
equipamentos e EPIs

Ação 6:  Modelos e projeção 
de contágio por Covid-19 

em Foz do Iguaçu e 
região trifronteiriça

A ação 6 tinha por objetivo analisar informações sobre o contágio por Covid-19 em Foz de Iguaçu e região 
trinacional, através de modelos próprios ou adaptados, com o objetivo de prever um número futuro e uma taxa 
de contágio em diversos cenários, caracterizando um trabalho de extrema relevância para a comunidade. 

Os resultados obtidos pelo grupo de trabalho foram publicados de duas formas principais: por meio de informes 
na página da UNILA e nas redes sociais, bem como na página Informe Coronavírus da UNILA, com atualizações 
diárias de dados epidemiológicos de Foz do Iguaçu, com base em dados publicados pela Vigilância em Saúde de 
Foz e SESA Paraná.

Houve, ainda, outras atividades desenvolvidas pelo grupo, como: 

I. Publicação de artigos/livros;

II. Projeto de completude de dados de vigilância epidemiológica/compartilhamento de planilha de dados da 
vigilância epidemiológica; e

III. Impacto na mídia: entrevistas e participações de membros do grupo para falar sobre informes, textos ou dados 
publicados no âmbito do GT.

Esse trabalho com os meios de comunicação foi de grande importância para o processo de informação da 
comunidade quanto à gravidade do tema Covid-19. Desde o mês de maio até o final de novembro, foram 53 
matérias jornalísticas com informações e dados vinculados em veículos de comunicação local, estadual e nacional. 
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https://gdia.com.br/noticia/nos-faltam-dados-para-o-enfrentamento-da-pandemia-no-brasil-diz-
infectologista-flavia-trench

https://www.h2foz.com.br/coronavirus/media-movel-de-casos-ativos-de-covid-19-mostra-queda-acentuada-mas-
momento-ainda-requer-atencao/

https://oparana.com.br/noticia/pesquisadores-fazem-projecoes-matematicas-sobre-a-pandemia-em-foz-do-
iguacu/

https://www.radioculturafoz.com.br/2020/08/28/pesquisadores-da-unila-publicam-informe-com-orientacoes-para-
planejamento-do-retorno-seguro-as-aulas/

https://www.naoviu.com.br/atencao-escolas-publicas-e-particulares-pesquisadores-da-unila-divulgam-orientacao-para-a-
retomada-das-aulas-presenciais/

https://foz.portaldacidade.com/noticias/educacao/unila-publica-informe-com-orientacoes-de-planejamento-do-torno-
seguro-as-aulas-5233

https://www.h2foz.com.br/coronavirus/agosto-e-o-mes-com-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-em-foz-cidade-
totaliza-61-obitos/

http://acontecenafronteira.com.br/2020/09/11/pesquisadores-alertam-para-alta-ocupacao-de-utis-em-foz-do-iguacu/

https://www.jornalavozdoparana.com.br/pesquisadores-alertam-para-alta-ocupacao-de-utis-em-foz-do-iguacu/

https://100fronteiras.com/noticia-geral/noticia/pesquisadores-alertam-alta-ocupacao-utis-foz-iguacu/

https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/pesquisadores-alertam-para-alta-ocupacao-de-utis-para-covid-19-em-foz-
do-iguacu-0504

https://gdia.com.br/noticia/%20Pesquisadores%20alertam%20para%20alta%20ocupa%C3%A7%C3%A3o%20
de%20UTIs%20em%20Foz

http://acontecenafronteira.com.br/2020/09/18/inqueritos-sorologicos-mostram-queda-nos-niveis-de-anticorpos-contra-
a-covid-19/

https://www.h2foz.com.br/saude/levantamento-mostra-queda-nos-niveis-de-anticorpos-contra-a-covid-19-na-
populacao-de-foz-do-iguacu/

https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/inqueritos-sorologicos-mostram-queda-nos-niveis-de-anticorpos-contra-a-
covid-19-4124

https://gdia.com.br/noticia/Inqu%C3%A9ritos%20sorol%C3%B3gicos%20mostram%20queda%20nos%20
n%C3%ADveis%20de%20anticorpos%20contra%20a%20Covid-19

https://www.h2foz.com.br/coronavirus/com-42-vitimas-setembro-e-o-mes-com-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-
em-foz/

https://www.radioculturafoz.com.br/2020/10/16/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-em-foz-do-
iguacu-e-ciudad-del-este-e-recomendam-acoes-de-controle/

https://www.crisloosecompartilha.com/2020/10/16/pesquisadores-reunem-dados-da-fronteira-e-recomendam-acoes-de-
controle-contra-a-covid-19/

http://acontecenafronteira.com.br/2020/10/17/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-em-foz-e-ciudad-
del-este-e-recomendam-acoes-de-controle/

https://globoplay.globo.com/v/8948763/

https://www.transamericafoz.com.br/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-em-foz-do-iguacu-e-ciudad-
del-este-e-recomendam-acoes-de-controle/

https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-e-recomendam-
acoes-de-controle-1551

http://acontecenafronteira.com.br/2020/06/18/pesquisadores-fazem-projecoes-matematicas-sobre-a-pandemia-e-
alertam-para-importancia-do-distanciamento-social-em-foz/

https://tv.tarobanews.com/primeira-hora-1/2020/6/19/unila-estuda-dinamica-em-diferentes-cenarios-de-isolamento-
social-87619/v/

https://oparana.com.br/noticia/pesquisadores-mostram-cenarios-com-e-sem-distanciamento-social/

https://gdia.com.br/noticia/pesquisadores-fazem-projecoes-matematicas-sobre-a-pandemia-em-foz

https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/mec-libera-recursos-para-acoes-da-unila-de-combate-a-covid-19-4918

https://www.radioculturafoz.com.br/2020/06/26/mec-libera-recursos-para-acoes-da-unila-de-combate-a-covid-19/

https://www.radioculturafoz.com.br/2020/06/28/foz-a-pandemia-vista-pelo-lado-de-dentro-a-calmaria-que-antecede-a-
tempestade/

http://acontecenafronteira.com.br/2020/07/08/dia-nacional-da-ciencia-mobiliza-atencao-para-a-importancia-da-
producao-cientifica-e-das-universidades-que-tem-contribuido-no-combate-a-covid-19/

https://foz.portaldacidade.com/noticias/educacao/unila-celebra-o-dia-nacional-da-ciencia-e-destaca-a-importancia-do-
setor-5655

https://www.radioculturafoz.com.br/2020/07/10/painel-mostra-evolucao-de-casos-de-covid-19-em-foz-do-iguacu/

http://acontecenafronteira.com.br/2020/07/10/painel-mostra-evolucao-de-casos-de-covid-19-em-foz-do-iguacu/

http://www.andifes.org.br/unila-painel-mostra-evolucao-de-casos-de-covid-19-em-foz-do-iguacu/

https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-cria-painel-para-publico-acompanhar-avanco-da-covid-19-em-foz-do-
iguacu/

https://www.clickfozdoiguacu.com.br/painel-covid-19-traz-grafico-mostrando-ocupacao-de-leitos-de-uti-em-foz-do-
iguacu/

https://www.radioculturafoz.com.br/2020/07/29/grafico-interativo-mostra-evolucao-da-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-
covid-19-em-foz/

https://100fronteiras.com/assessoria/noticia/grafico-interativo-mostra-evolucao-ocupacao-leitos-uti-covid-19-foz-iguacu/

https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/grafico-mostra-evolucao-da-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-covid-19-em-
foz-2610

https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/media-de-casos-ativos-de-covid-19-diminuem-mas-momento-ainda-pede-
atencao-3049

https://www.naoviu.com.br/pesquisadores-da-unila-constatam-queda-acentuada-de-casos-de-covid-19-em-foz/

Link da notícia

Abaixo, encontram-se as matérias geradas a partir do trabalho da equipe da ação 6:

https://gdia.com.br/noticia/nos-faltam-dados-para-o-enfrentamento-da-pandemia-no-brasil-diz-infectologista-flavia-trench
https://gdia.com.br/noticia/nos-faltam-dados-para-o-enfrentamento-da-pandemia-no-brasil-diz-infectologista-flavia-trench
https://www.h2foz.com.br/coronavirus/media-movel-de-casos-ativos-de-covid-19-mostra-queda-acentuada-mas-momento-ainda-requer-atencao/
https://www.h2foz.com.br/coronavirus/media-movel-de-casos-ativos-de-covid-19-mostra-queda-acentuada-mas-momento-ainda-requer-atencao/
https://oparana.com.br/noticia/pesquisadores-fazem-projecoes-matematicas-sobre-a-pandemia-em-foz-do-iguacu/
https://oparana.com.br/noticia/pesquisadores-fazem-projecoes-matematicas-sobre-a-pandemia-em-foz-do-iguacu/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/08/28/pesquisadores-da-unila-publicam-informe-com-orientacoes-para-planejamento-do-retorno-seguro-as-aulas/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/08/28/pesquisadores-da-unila-publicam-informe-com-orientacoes-para-planejamento-do-retorno-seguro-as-aulas/
https://www.naoviu.com.br/atencao-escolas-publicas-e-particulares-pesquisadores-da-unila-divulgam-orientacao-para-a-retomada-das-aulas-presenciais/
https://www.naoviu.com.br/atencao-escolas-publicas-e-particulares-pesquisadores-da-unila-divulgam-orientacao-para-a-retomada-das-aulas-presenciais/
https://foz.portaldacidade.com/noticias/educacao/unila-publica-informe-com-orientacoes-de-planejamento-do-torno-seguro-as-aulas-5233
https://foz.portaldacidade.com/noticias/educacao/unila-publica-informe-com-orientacoes-de-planejamento-do-torno-seguro-as-aulas-5233
https://www.h2foz.com.br/coronavirus/agosto-e-o-mes-com-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-em-foz-cidade-totaliza-61-obitos/
https://www.h2foz.com.br/coronavirus/agosto-e-o-mes-com-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-em-foz-cidade-totaliza-61-obitos/
http://acontecenafronteira.com.br/2020/09/11/pesquisadores-alertam-para-alta-ocupacao-de-utis-em-foz-do-iguacu/
https://www.jornalavozdoparana.com.br/pesquisadores-alertam-para-alta-ocupacao-de-utis-em-foz-do-iguacu/
https://100fronteiras.com/noticia-geral/noticia/pesquisadores-alertam-alta-ocupacao-utis-foz-iguacu/
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/pesquisadores-alertam-para-alta-ocupacao-de-utis-para-covid-19-em-foz-do-iguacu-0504
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/pesquisadores-alertam-para-alta-ocupacao-de-utis-para-covid-19-em-foz-do-iguacu-0504
https://gdia.com.br/noticia/%20Pesquisadores%20alertam%20para%20alta%20ocupa%C3%A7%C3%A3o%20de%20UTIs%20em%20Foz
https://gdia.com.br/noticia/%20Pesquisadores%20alertam%20para%20alta%20ocupa%C3%A7%C3%A3o%20de%20UTIs%20em%20Foz
http://acontecenafronteira.com.br/2020/09/18/inqueritos-sorologicos-mostram-queda-nos-niveis-de-anticorpos-contra-a-covid-19/
http://acontecenafronteira.com.br/2020/09/18/inqueritos-sorologicos-mostram-queda-nos-niveis-de-anticorpos-contra-a-covid-19/
https://www.h2foz.com.br/saude/levantamento-mostra-queda-nos-niveis-de-anticorpos-contra-a-covid-19-na-populacao-de-foz-do-iguacu/
https://www.h2foz.com.br/saude/levantamento-mostra-queda-nos-niveis-de-anticorpos-contra-a-covid-19-na-populacao-de-foz-do-iguacu/
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/inqueritos-sorologicos-mostram-queda-nos-niveis-de-anticorpos-contra-a-covid-19-4124
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/inqueritos-sorologicos-mostram-queda-nos-niveis-de-anticorpos-contra-a-covid-19-4124
https://gdia.com.br/noticia/Inqu%C3%A9ritos%20sorol%C3%B3gicos%20mostram%20queda%20nos%20n%C3%ADveis%20de%20anticorpos%20contra%20a%20Covid-19
https://gdia.com.br/noticia/Inqu%C3%A9ritos%20sorol%C3%B3gicos%20mostram%20queda%20nos%20n%C3%ADveis%20de%20anticorpos%20contra%20a%20Covid-19
https://www.h2foz.com.br/coronavirus/com-42-vitimas-setembro-e-o-mes-com-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-em-foz/
https://www.h2foz.com.br/coronavirus/com-42-vitimas-setembro-e-o-mes-com-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-em-foz/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/10/16/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-em-foz-do-iguacu-e-ciudad-del-este-e-recomendam-acoes-de-controle/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/10/16/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-em-foz-do-iguacu-e-ciudad-del-este-e-recomendam-acoes-de-controle/
https://www.crisloosecompartilha.com/2020/10/16/pesquisadores-reunem-dados-da-fronteira-e-recomendam-acoes-de-controle-contra-a-covid-19/
https://www.crisloosecompartilha.com/2020/10/16/pesquisadores-reunem-dados-da-fronteira-e-recomendam-acoes-de-controle-contra-a-covid-19/
http://acontecenafronteira.com.br/2020/10/17/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-em-foz-e-ciudad-del-este-e-recomendam-acoes-de-controle/
http://acontecenafronteira.com.br/2020/10/17/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-em-foz-e-ciudad-del-este-e-recomendam-acoes-de-controle/
https://globoplay.globo.com/v/8948763/
https://www.transamericafoz.com.br/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-em-foz-do-iguacu-e-ciudad-del-este-e-recomendam-acoes-de-controle/
https://www.transamericafoz.com.br/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-em-foz-do-iguacu-e-ciudad-del-este-e-recomendam-acoes-de-controle/
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-e-recomendam-acoes-de-controle-1551
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/pesquisadores-da-unila-analisam-dados-da-covid-19-e-recomendam-acoes-de-controle-1551
http://acontecenafronteira.com.br/2020/06/18/pesquisadores-fazem-projecoes-matematicas-sobre-a-pandemia-e-alertam-para-importancia-do-distanciamento-social-em-foz/
http://acontecenafronteira.com.br/2020/06/18/pesquisadores-fazem-projecoes-matematicas-sobre-a-pandemia-e-alertam-para-importancia-do-distanciamento-social-em-foz/
https://tv.tarobanews.com/primeira-hora-1/2020/6/19/unila-estuda-dinamica-em-diferentes-cenarios-de-isolamento-social-87619/v/
https://tv.tarobanews.com/primeira-hora-1/2020/6/19/unila-estuda-dinamica-em-diferentes-cenarios-de-isolamento-social-87619/v/
https://oparana.com.br/noticia/pesquisadores-mostram-cenarios-com-e-sem-distanciamento-social/
https://gdia.com.br/noticia/pesquisadores-fazem-projecoes-matematicas-sobre-a-pandemia-em-foz
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/mec-libera-recursos-para-acoes-da-unila-de-combate-a-covid-19-4918
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/06/26/mec-libera-recursos-para-acoes-da-unila-de-combate-a-covid-19/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/06/28/foz-a-pandemia-vista-pelo-lado-de-dentro-a-calmaria-que-antecede-a-tempestade/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/06/28/foz-a-pandemia-vista-pelo-lado-de-dentro-a-calmaria-que-antecede-a-tempestade/
http://acontecenafronteira.com.br/2020/07/08/dia-nacional-da-ciencia-mobiliza-atencao-para-a-importancia-da-producao-cientifica-e-das-universidades-que-tem-contribuido-no-combate-a-covid-19/
http://acontecenafronteira.com.br/2020/07/08/dia-nacional-da-ciencia-mobiliza-atencao-para-a-importancia-da-producao-cientifica-e-das-universidades-que-tem-contribuido-no-combate-a-covid-19/
https://foz.portaldacidade.com/noticias/educacao/unila-celebra-o-dia-nacional-da-ciencia-e-destaca-a-importancia-do-setor-5655
https://foz.portaldacidade.com/noticias/educacao/unila-celebra-o-dia-nacional-da-ciencia-e-destaca-a-importancia-do-setor-5655
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/07/10/painel-mostra-evolucao-de-casos-de-covid-19-em-foz-do-iguacu/
http://acontecenafronteira.com.br/2020/07/10/painel-mostra-evolucao-de-casos-de-covid-19-em-foz-do-iguacu/
http://www.andifes.org.br/unila-painel-mostra-evolucao-de-casos-de-covid-19-em-foz-do-iguacu/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-cria-painel-para-publico-acompanhar-avanco-da-covid-19-em-foz-do-iguacu/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-cria-painel-para-publico-acompanhar-avanco-da-covid-19-em-foz-do-iguacu/
https://www.clickfozdoiguacu.com.br/painel-covid-19-traz-grafico-mostrando-ocupacao-de-leitos-de-uti-em-foz-do-iguacu/
https://www.clickfozdoiguacu.com.br/painel-covid-19-traz-grafico-mostrando-ocupacao-de-leitos-de-uti-em-foz-do-iguacu/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/07/29/grafico-interativo-mostra-evolucao-da-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-covid-19-em-foz/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/07/29/grafico-interativo-mostra-evolucao-da-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-covid-19-em-foz/
https://100fronteiras.com/assessoria/noticia/grafico-interativo-mostra-evolucao-ocupacao-leitos-uti-covid-19-foz-iguacu/
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/grafico-mostra-evolucao-da-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-covid-19-em-foz-2610
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/grafico-mostra-evolucao-da-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-covid-19-em-foz-2610
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/media-de-casos-ativos-de-covid-19-diminuem-mas-momento-ainda-pede-atencao-3049
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/media-de-casos-ativos-de-covid-19-diminuem-mas-momento-ainda-pede-atencao-3049
https://www.naoviu.com.br/pesquisadores-da-unila-constatam-queda-acentuada-de-casos-de-covid-19-em-foz/


Relatório das Ações Institucionais de combate à Covid-19 Relatório das Ações Institucionais de combate à Covid-19

1514
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

19/10

26/10

09/11

11/11

13/11

21/11

21/11
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https://gdia.com.br/noticia/abertura-da-fronteira-exige-acompanhamento-dos-casos-de-covid-19-em-foz-e-cde-diz-unila

http://semprerci.com.br/2020/10/ha-seis-meses-foz-do-iguacu-registrava-a-primeira-morte-pela-covid-26-10/

https://www.naoviu.com.br/pesquisador-da-unila-diz-que-provavelmente-a-vacina-chinesa-seja-a-primeira-a-ser-
licenciada-no-brasil-confira/

https://gdia.com.br/noticia/criterio-cientifico-e-o-unico-que-indica-seguranca-e-eficacia-vacinal

http://www.andifes.org.br/unila-criterio-cientifico-e-o-unico-que-indica-seguranca-e-eficacia-vacinal/

https://www.h2foz.com.br/coronavirus/os-chocantes-numeros-da-covid-19-em-foz-no-pr-brasil-e-paises-vizinhos/

https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/por-dia-casos-de-covid-19-chegam-a-proporcao-de-744-a-cada-100-mil-
habitantes-2732

https://www.radioculturafoz.com.br/2020/11/22/foz-bate-recorde-pela-segunda-semana-consecutiva-e-registra-mais-
de-mil-casos-de-covid-19/

https://www.costaoestenews.com/noticia/44801/Foz_bate_recorde_pela_segunda_semana_consecutiva_e_registra_
mais_de_mil_casos_de_Covid_19

https://gdia.com.br/noticia/abertura-da-fronteira-exige-acompanhamento-dos-casos-de-covid-19-em-foz-e-cde-diz-unila
http://semprerci.com.br/2020/10/ha-seis-meses-foz-do-iguacu-registrava-a-primeira-morte-pela-covid-26-10/
https://www.naoviu.com.br/pesquisador-da-unila-diz-que-provavelmente-a-vacina-chinesa-seja-a-primeira-a-ser-licenciada-no-brasil-confira/
https://www.naoviu.com.br/pesquisador-da-unila-diz-que-provavelmente-a-vacina-chinesa-seja-a-primeira-a-ser-licenciada-no-brasil-confira/
https://gdia.com.br/noticia/criterio-cientifico-e-o-unico-que-indica-seguranca-e-eficacia-vacinal
http://www.andifes.org.br/unila-criterio-cientifico-e-o-unico-que-indica-seguranca-e-eficacia-vacinal/
https://www.h2foz.com.br/coronavirus/os-chocantes-numeros-da-covid-19-em-foz-no-pr-brasil-e-paises-vizinhos/
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/por-dia-casos-de-covid-19-chegam-a-proporcao-de-744-a-cada-100-mil-habitantes-2732
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/por-dia-casos-de-covid-19-chegam-a-proporcao-de-744-a-cada-100-mil-habitantes-2732
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/11/22/foz-bate-recorde-pela-segunda-semana-consecutiva-e-registra-mais-de-mil-casos-de-covid-19/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/11/22/foz-bate-recorde-pela-segunda-semana-consecutiva-e-registra-mais-de-mil-casos-de-covid-19/
https://www.costaoestenews.com/noticia/44801/Foz_bate_recorde_pela_segunda_semana_consecutiva_e_registra_mais_de_mil_casos_de_Covid_19
https://www.costaoestenews.com/noticia/44801/Foz_bate_recorde_pela_segunda_semana_consecutiva_e_registra_mais_de_mil_casos_de_Covid_19
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A ação 7 foi criada em complemento à ação 1, que 
estava produzindo álcool glicerinado 80%. Para tanto, 
foi disponibilizada planta didática de produção de 
etanol. No entanto, por problemas técnicos, houve 
atraso no início da ação em virtude da necessidade de 
se realizar reparos na planta de produção de etanol, 
que se encontrava fora de operação desde 2019. Outra 
dificuldade vivenciada pela equipe foi a ausência de 
insumos necessários à manutenção da ação.

 

Após grande esforço da equipe para pôr o equipamento 
em funcionamento em outubro de 2020, a Receita 
Federal doou um lote de 200 litros de bebidas 
apreendidas. Assim, foi realizada então a destilação 
do conteúdo final dessas bebidas, obtendo-se, ao 
todo, 50 litros de etanol 94%. A professora Caroline 
Gonçalves, coordenadora da ação 1, utilizou o etanol 
94% para produção de álcool glicerinado e reportou 
uma excelente qualidade do etanol destilado pelo GT 
7. 

No momento, aguarda-se a finalização de obras nas 
dependências do laboratório e também a doação de 
800 litros de bebidas apreendidas, que serão utilizadas 
para produção de aproximadamente 320 litros de 
etanol 94%.

A ação 8 tinha por objetivo o desenvolvimento de Kits 
Elisa, para o diagnóstico sorológico de 30 mil pessoas 
em Foz do Iguaçu. A ação também buscou avaliar o 
tratamento de pacientes graves com anticorpos de 
pessoas curadas para Covid-19. 

Até o momento, foram realizados 8 mil exames. Destes, 
3.580 de inquéritos sorológicos e o restante das ações 
de apoio ao Hospital Municipal, UBSs de Foz, Infraero, 
Penitenciária, entre outros órgãos.

 

Ação 7: Destilação de álcool 
>70% a partir de bebidas 

alcoólicas ou álcool de
menor concentração

Ação 8: Diagnóstico e 
tratamento de pacientes 
com  Covid-19 por técnica 

imunológica

A ação 9, de medicina personalizada para tratamento 
de pacientes com Covid-19 em Foz do Iguaçu, iniciou 
suas atividades práticas no início do segundo semestre 
de 2020. Esse projeto tem por objetivo avaliar se a 
gravidade dos sintomas causados pela Covid-19 possui 
alguma relação com o perfil genético de cada paciente. 
Vale lembrar que Foz do Iguaçu é uma cidade muito 
rica em diversidade étnica, o que a torna um local 
excelente para um estudo desse tipo. 

Até o presente momento, a equipe realizou a extração 
do DNA de 152 pacientes diagnosticados com Covid-19, 
internados no Hospital Municipal Padre Germano 
Lauck, de Foz do Iguaçu. Todos esses pacientes estavam 
ou estão distribuídos na enfermaria e na Unidade de 
Terapia Intensiva do hospital. Todas essas amostras 
de DNA já estão concluídas, mas pretende-se chegar 
à meta de 250 amostras. Após isso, será realizada a 
análise do HLA-B de cada paciente. O HLA é o antígeno 
leucocitário humano e identifica o padrão de resposta 
à infecção. 

Próximos passos: finalizar a extração do DNA de 250 
pacientes e a realização do perfil de HLA-B. Depois, 
todos esses resultados serão analisados, buscando-
se correlação sobre a gravidade dos sintomas dos 
pacientes. O objetivo principal é verificar se houve ou 
não relação entre o perfil genético/etnia e a gravidade 
da infecção por Covid-19.

Com  este  resumo das ações realizadas e em processo 
de realização, fica evidente a importância de se garantir 
investimento na geração do conhecimento, em especial 
na pesquisa, como forma de gerar resposta aos mais 
diversos desafios da vida contemporânea. 

Das ações acima expostas, algumas seguirão ainda por 
um longo tempo, outras já atingiram suas finalidades. 
Assim, resta à Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana o mais sincero agradecimento ao seu 
corpo técnico, docente e discente, pelo envolvimento 
direto ou indireto na busca pelo enfrentamento da 
pandemia ora vivida.

Ação 9: Medicina 
personalizada para 

tratamento de pacientes com 
Covid-19
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