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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE 

BOLETIM DE INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS (COVID-19)/15 DE ABRIL DE 2020 

CASOS CONFIRMADOS: 
Brasil: 25.758 casos/1.557 óbitos 

Santa Catarina: 853 casos/28 óbitos 

Florianópolis: 207 casos/3 óbitos 
Fonte: https://www.irrd.org/covid-19/; http://www.dive.sc.gov.br/index.php/arquivo-noticias/1095-coronavirus-em-sc-governo-do-estado-
confirma-853-casos-e-28-mortes-por-covid-19 

 
CENÁRIO MUNDIAL: Até hoje, no mundo, foram confirmados 2.016.861 casos de COVID-

19, com 128.008 óbitos. Os Estados Unidos da América são o país com o maior número de casos 
(598.737). Fonte: https://www.irrd.org/covid-19/ 

 

CENÁRIO NACIONAL: O Brasil apresentou, até hoje, 25.758 casos e 1.557 

mortes, sendo o 13º país em número de casos confirmados e o 10º em número 

de óbitos. Um novo dado foi divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 14 
de abril, o de casos recuperados, ou seja, pessoas diagnosticadas com 
COVID-19 que já se recuperaram. Até o momento, são 14.026 casos.  
Fontes: https://www.irrd.org/covid-19/#brasil; https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-

saude/46729-brasil-registra-25-262-casos-confirmados-de-coronavirus-e-1-532-mortes 

INCLUÇÕES DE GRUPOS DE RISCO: Como o perfil clínico da COVID-19 não está 

estabelecido completamente e necessita de mais investigações e tempo para 

caracterização da doença, o Ministério da Saúde está adotando como protocolo 

de avaliação, o mesmo usado na síndrome gripal e na síndrome respiratória 

aguda grave. Desta forma, o grupo de risco foi ampliado, adicionando-se além 

de outros grupos mais vulneráveis, as gestantes, as puérperas (mulheres que 

deram à luz recentemente) e crianças menores de 5 anos. Fonte: https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/105 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÓBITOS POR GRUPOS DE RISCO: A distribuição dos óbitos, no Brasil, por faixa etária, está 

demostrada nos gráficos abaixo. Entre os óbitos confirmados por COVID-19, 73% tinham mais de 60 anos. Além disso, 

73% deles apresentavam pelo menos um fator de risco. A cardiopatia foi a principal comorbidade associada, seguida de 

diabetes, pneumopatia, doença neurológica e doença renal. Em todos os grupos de risco, a maioria dos indivíduos tinha 

60 anos ou mais, exceto para obesidade, conforme o gráfico abaixo, à direita. 

Fonte: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/14/COVID-14.04.2020.pdf 
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CENÁRIO ESTADUAL: O Governo do Estado publicou a portaria que autoriza, em todo o território catarinense, a 

partir de 13 de abril de 2020, a abertura e a realização de atividades exercidas por hotéis, pousadas, albergues, 
restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e comércio de rua em geral. Eles deverão cumprir as obrigações impostas pela 
PORTARIA SES nº 244. Outros setores tiveram as restrições adiadas para duas novas datas: 30 de abril e 31 de maio. 
Também foi publicada a PORTARIA SES nº 245 que autoriza a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado, a partir de 13 de 
abril de 2020, a agir na condição de autoridade de saúde em todo o território catarinense. Cabe-lhes a fiscalização de 
todos os serviços e atividades liberadas a funcionar sob regramento especial durante a vigência da pandemia do COVID-
19. Fonte:http://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-sc-governo-do-estado-ajusta-regras-de-convivio-seguro-com-a-covid-19  

GOVERNO DE SANTA CATARINA CRIA GUIA DE CONVÍVIO RESPONSÁVEL COM 

ORIENTAÇÕES SOBRE COMO SE PROTEGER DURANTE A PANDEMIA: além de dicas de 

convivência segura para aqueles que precisam trabalhar ou sair temporariamente de 

casa, o Guia traz um passo a passo para a fabricação de máscaras caseiras, com 

informações sobre a sua manutenção e higienização. Acesse o Guia aqui.  
Fonte: http://www.coronavirus.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/GUIA-CONVIVIO-RESPONSAVEL.pdf  

 

CENÁRIO MUNICIPAL: Em Florianópolis, além das atividades que seguem suspensas pelo Estado, também não 

foi liberado o funcionamento do comércio em geral, de hotéis, de pousadas e de similares até 19 de abril. 

O USO DE MÁSCARAS DE PANO SE TORNARÁ OBRIGATÓRIO: o Decreto Municipal nº 21444 prevê a 
necessidade de utilização de máscaras para se entrar em qualquer estabelecimento empresarial, 
ficando vigente como recomendação até o dia 16 de abril e, passando a vigorar como determinação, 
a partir do dia 17 de abril.  
Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/12_04_2020_14.06.58.7c27c9278e9670b5bda91ca97d4a8cf0.pdf 

ACOMPANHAMENTO EPIDEMIOLÓGICO: Para o acompanhamento da situação epidemiológica do 
COVID-19 em Florianópolis, no Brasil e no mundo, acesse a sala de situação da Gerência de Vigilância 
Epidemiológica: https://sites.google.com/view/gerve. Com dados atualizados diariamente, incluindo 
a lista de países com casos confirmados e o Painel Nacional do Coronavírus do Ministério da Saúde, a 
sala atualiza os alertas epidemiológicos.     

COMEÇA EM 16 DE ABRIL A SEGUNDA FASE DA VACINAÇÃO DA GRIPE: Além de continuar oferecendo a vacina aos 

idosos que ainda não se vacinaram, outros grupos elegíveis serão contemplados nesta fase: 

• Profissionais das forças de segurança e salvamento; 

• Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições 

clínicas especiais;  

• Funcionários do sistema prisional; 

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; 

• População privada de liberdade;  

• Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. 

Confira aqui os pontos de oferta da vacina.  
Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/mobile/index.php?pagina=notpagina&noti=22228 

 

BOA NOTÍCIA DA UFSC 
PROTÓTIPO DE VENTILADOR PULMONAR CRIADO POR PROFESSOR DA 

UFSC SERÁ TESTADO EM HOSPITAL NO RS 
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA) vai realizar ensaios com o 
protótipo de ventilador pulmonar 
alternativo desenvolvido pelo professor 
Saulo Güths, do Departamento de 
Engenharia Mecânica da UFSC. Fácil de 
fabricar, barato e produzido de acordo 
com os requisitos médicos, o protótipo de ventilador pulmonar criado por 
Saulo poderá reforçar a estrutura do sistema de saúde no atendimento a 
pacientes afetados pelo novo coronavírus.  
Fonte:https://noticias.ufsc.br/2020/04/prototipo-de-ventilador-pulmonar-criado-
por-professor-da-ufsc-sera-testado-em-hospital-no-rs/#more-208715 

SUA FAMÍLIA PRECISA  
DE AJUDA? VOCÊ 
PODE AJUDAR? 
 
Conheça o SOMAR FLORIPA. Trata-se de uma rede 
solidária da Prefeitura de Florianópolis que conecta 
os cidadãos às Organizações da Sociedade Civil para 
realizar trabalhos voluntários de cuidado das 
pessoas, da comunidade e dos animais. Diante da 
pandemia de COVID-19, essa rede tem ajudado 
muitas pessoas necessitadas e servido de 
oportunidade a tantas outras que querem ajudar.  
Acesse o link: http://somarfloripa.com/home/ 

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