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BOLETIM DE INFORMAÇÕES DO CORONAVÍRUS (COVID-19)/08 DE ABRIL DE 2020 
CASOS CONFIRMADOS: 
Brasil: 14.071 confirmados / 667 óbitos 
Santa Catarina: 457 confirmados / 15 óbitos 
Florianópolis: 124 confirmados / 2 óbitos 
Fonte: https://covid.saude.gov.br/ 

 

  

CENÁRIO MUNDIAL: A Organização Mundial da Saúde 

registrou, até o dia 03 de abril, 972.640 casos confirmados de 

COVID-19 com 50.325 óbitos. Os Estados Unidos da América são o 

país com maior número de casos, totalizando 213.600; e a Itália 

acumula o maior número de óbitos, sendo 13.917. Neste momento 

a Europa é o continente mais afetado, seguido das Américas. 
Fonte:https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/03/BE6-

Boletim-Especial-do-COE.pdf 

CENÁRIO NACIONAL: Hoje já se sabe que os efeitos dessa pandemia não 

serão de curta duração (3 a 4 meses como vinha sendo dito pelo atual Ministro 

da Economia) e que impactarão profundamente estruturas econômicas e sociais. 

O Ministério da Saúde do Brasil avalia o risco nacional como muito alto e analisa 

que as estratégias de distanciamento social adotadas pelos estados e municípios 

contribuem para evitar o colapso dos sistemas locais de saúde, como observado 

em países desenvolvidos. Essas medidas temporárias permitem aos gestores 

tempo relativo para estruturação dos serviços de atenção à saúde da população, 

com consequente proteção do Sistema Único de Saúde. 
Fonte:https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/03/BE6-Boletim-Especial-do-

COE.pdf 

CENÁRIO ESTADUAL: Sob medidas de isolamento social há 20 dias para conter o 

avanço do coronavírus no Estado, Santa Catarina iniciou na segunda-feira, 6, uma 

nova etapa de convívio seguro com a doença.  A atuação de profissionais autônomos 

como liberais da saúde, de interesse da saúde e autônomos de áreas gerais, passa a 

ser flexibilizada. As regras para a permissão dos trabalhos foram estabelecidas por 

meio da Portaria SES nº 223 que prevê: distanciamento social, com atendimentos 

individualizados, sem aglomeração de pessoas nas salas de espera, com a correta 

higienização dos ambientes e o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

Em caso de teste positivo para a Covid-19 ou da apresentação de sintomas da doença, 

o profissional não poderá realizar atendimento, devendo permanecer em 

isolamento. A proibição de funcionamento segue vigente para shoppings e o comércio 

em geral. Cabe, ressaltar, ainda, que a orientação para que os cidadãos fiquem em 

casa sempre que possível permanece.Fonte:http://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-sc-governo-do-estado-

ajusta-regras-de-convivio-seguro-com-a-covid-19  

CENÁRIO MUNICIPAL: A Prefeitura Municipal de Florianópolis está recomendando 

o uso de máscaras domésticas para toda a população, por meio de uma nota técnica 

divulgada em 02/04/2020. A prefeitura enfatiza que estudos recentes demonstram 

que o uso de qualquer tipo de máscara, mesmo as feitas em domicílio, associada a 
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lavagem de mãos e medidas de prevenção comunitária podem aumentar a proteção da população em geral contra a 

COVID-19, impedindo sua disseminação pelo contato com gotículas infectadas. O documento destaca, ainda, que toda 

a população, independente se pertencem a algum grupo com fator de risco deve utilizar máscaras domésticas quando 

estiverem em contato com outras pessoas.  
Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/02_04_2020_17.04.42.f0e22c39c1e8b84ec1bd37be557754b7.pdf 
 

ESPECIALISTAS DA UFSC ENSINAM A FABRICAR MÁSCARAS 

CASEIRAS SEGURAS 

Um grupo de cerca de 60 professores e pesquisadores do Centro de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina preparou 

um guia para que as pessoas possam fabricar suas próprias máscaras 

faciais.  

O guia completo pode ser acessado através do endereço eletrônico 

https://noticias.ufsc.br/2020/04/coronavirus-especialistas-da-ufsc-

ensinam-a-fabricar-mascaras-caseiras-seguras/ e em vídeo no endereço https://youtu.be/9bOD9LTyKa4 

 

CONDIÇÕES CLÍNICAS DE RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPLICAÇÕES 

As estatísticas apontam que a maior parte dos óbitos ocorre em pessoas consideradas integrantes do grupo de risco. 

Entre elas estão: 

 Pessoas com 60 anos ou mais;  
 Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, 

infartados, revascularizados, portadores de arritmias, 
Hipertensão arterial sistêmica descompensada); 

 Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de 
oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC));  

 Imunodeprimidos;  
 Doentes renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);  
 Diabéticos, conforme juízo clínico; 
 Gestantes de alto risco.  

Fonte:https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/03/BE6-Boletim-Especial-do-COE.pdf 
 

É importante saber que, mesmo não fazendo parte do grupo de risco, deve-se seguir as precauções recomendadas 
para garantir a proteção da sua saúde como também para a proteção da sua família e de toda a sociedade.     

 
É BOM SABER:  

Em virtude do teletrabalho, seguimos à disposição através do e-mail sas.ndi@contato.ufsc.br 

DICAS DE SAÚDE 

 UTILIZE MÁSCARA SEMPRE QUE SAIR DE CASA. 
 EVITE TOCAR NA MÁSCARA DURANTE O USO. 
 NUNCA TOQUE NA PARTE DA FRENTE DA MÁSCARA. Se 

precisar ajustar faça somente pelas laterais e com as mãos 
higienizadas. 

 AO CHEGAR EM CASA, higienize sua máscara seguindo as 
recomendações. 

 Se possível, FIQUE EM CASA!!! 
 

 

 

 

Nem tudo são más notícias!!! Conheça o “The Good News Corona Virus”. Este site reúne apenas notícias boas 
sobre o novo coronavírus. Acesse em http://thegoodnewscoronavirus.com/ 
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