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CASOS CONFIRMADOS ATÉ A DATA DE HOJE: 
Brasil: 2.611 / 63 mortes  
Santa Catarina: 122 / 1 morte 
Florianópolis: 16 
 
CORONAVÍRUS EM SC: Governador anuncia prorrogação das 

medidas de isolamento social por mais sete dias (até 31/03/2020). 

Contudo, fez um ajuste no decreto 515/2020, incluindo como 

serviços essenciais as padarias, mercearias, açougues e peixarias. 

Indústria também poderá operar com 50% dos trabalhadores, com 

exceção das agroindústrias, indústrias de alimentos e indústrias de 

insumos para a saúde. 
 

 

A Prefeitura de Florianópolis informa que a vacinação para influenza, que 

começou esta semana, será destinada aos profissionais de saúde. Além 

da vacinação em casa dos idosos acima de 80 anos ou aqueles que têm 

alguma dificuldade de locomoção. A segunda fase da vacinação vai 

iniciar a partir do dia 30 de março, com pessoas de 60 anos ou mais. A 

vacina para influenza não previne contra o coronavírus, mas, facilita no 

diagnóstico da doença, além de proteger contra a Influenza A e B, H1N1 

e H3N2. Neste momento, pede-se que os idosos fiquem em casa, 

maneira de melhor proteção deste público.  
 

Estou com sintomas de gripe. O que devo fazer?  

Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 

dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o 

isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência 

se estiver com falta de ar.  



Há um caso de coronavírus confirmado na minha casa. Como fazer o isolamento? Pessoas com 

diagnóstico confirmado de coronavírus precisam ficar em isolamento domiciliar. Veja como proteger sua 

família: A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. No quarto usado para o 

isolamento, mantenha as janelas abertas para a circulação do ar, a porta fechada durante todo o 

isolamento e limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária. ATENÇÃO! Em casas 

com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado.  

 
 

Redobre os cuidados com os bebês! 

Um estudo publicado na Revista Especializada JAMA 

demonstrou que o coronavírus pode ser encontrado 

nas fezes. Destaca-se a importância de redobrar os 

cuidados de higiene durante a troca de fraldas, seu 

descarte adequado, isolando adequadamente o 

material e depositando-o imediatamente no lixo. Em 

seguida, deve-se lavar as mãos. Além disso, ressalta-

se a importância da higiene das crianças após a 

evacuação. 

 

Animais domésticos podem ser infectados com 

COVID-19? 

Embora esse vírus pareça ter surgido de uma fonte 

animal na China, o risco nesse momento é com a 

transmissão entre pessoas. Não há, até o momento, 

evidência de que qualquer animal no Brasil possa ser 

fonte de transmissão do novo coronavírus. 
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Em virtude do teletrabalho, ficamos a disposição através 
do email: sas.ndi@contato.ufsc.br. 


