
 

 
                     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

BOLETIM DE INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS (COVID-19)/22 DE ABRIL DE 2020 

CASOS CONFIRMADOS: 
Brasil: 43.079 casos/2.741 óbitos 

Santa Catarina: 1091 casos/37 óbitos  
Florianópolis: 240 casos/4 óbitos 
Fonte: https://covid.saude.gov.br/; coronavirus.sc.gov.br  

CENÁRIO MUNDIAL: Segundo dados internacionais, até 20 de abril, foram 
confirmados 2.423.470 casos de COVID-19 com 166.041 mortes. Os Estados Unidos da 
América continuam sendo o país com maior número de casos (764.265). O Brasil é o 
11º em número de casos confirmados e o 11° em número de óbitos.  

Fonte: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/21/BE13---Boletim-do-COE.pdf 
 

CENÁRIO NACIONAL: Segundo o Ministério da Saúde, até segunda-feira (20), quase 23 mil pessoas se 
recuperaram da COVID-19; a taxa nacional de recuperação encontra-se em 56,7%.  
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/recuperados-da-covid-19-se-aproximam-de-23-mil-no-brasil 

 
A maior parte dos casos dessa doença 
concentrou-se na região Sudeste 
(53,8%) seguido das regiões Nordeste 
(24,9%) e Sul (7,2%). O coeficiente de 
incidência (por 1.000.000 de 
habitantes) de COVID-19 por Unidade 
da Federação está descrito na figura 
ao lado. As capitais que apresentaram 
os maiores coeficientes de incidência 
foram Fortaleza (1.007), São Luís 
(899), Recife (850), São Paulo (789) e 
Manaus (762). 
Fonte:https://portalarquivos.saude.gov.br/images/
pdf/2020/April/21/BE13---Boletim-do-COE.pdf 
 

ALGUNS ESTADOS JÁ ENFRENTAM FALTA DE LEITOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) PARA A 
COVID-19: Em ritmo acelerado, a ocupação dos leitos de UTI por pacientes com COVID-19 se aproxima do 
colapso em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Amazonas, onde se encontram também os 
maiores números de casos confirmados e mortes pela doença no país. Fonte: https://saude.gov.br/ 
 

CENÁRIO ESTADUAL: Nesta segunda (20), o governo anunciou a abertura de igrejas, centro comerciais, 
shoppings, restaurantes e academias, com restrições. Fonte:https://www.nsctotal.com.br/noticias/governo-de-sc-anuncia-

abertura-de-igrejas-shoppings-e-academias-estado-tem-1063-pacientes 

ISOLAMENTO SOCIAL REDUZIU A TAXA DE CONTÁGIO: Segundo dados do 
modelo epidemiológico utilizado pelo Governo do Estado, que tem como base a 
ferramenta do Imperial College, o isolamento social proporcionou uma queda de 
aproximadamente 50% da taxa de contágio. 
Fonte:http://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/11234-isolamento-social-reduziu-a-taxa-de-
contagio-segundo-cenarios-do-modelo-epidemiologico  

CASOS CONFIRMADOS POR FAIXA ETÁRIA: Conforme a figura ao lado, destaca-
se em SC a faixa etária entre 30 e 59 anos como a mais acometida por COVID-19. 

Fonte: http://www.saude.sc.gov.br/ 
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CENÁRIO MUNICIPAL: De acordo com o Decreto nº 21.459 de 17/04/2020, o comércio de rua já pode 
funcionar a partir do dia 20 de abril e o setor hoteleiro poderá receber novos hóspedes a partir do dia 23/04, 
ambos seguindo algumas exigências.  Nos supermercados, a partir de 27 de abril, será obrigatória a medição 
de temperatura das pessoas antes de entrarem nos estabelecimentos. Acesse o decreto na íntegra: 
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/17_04_2020_17.23.35.3b48d50b44ad7133f606a819b32fa2aa.pdf 
 

Na data de ontem (21), o prefeito de Florianópolis confirmou que a cidade vai acompanhar a decisão do 
decreto estadual e permitir a liberação de estabelecimentos como shopping, academias e igrejas. Escolas e 
transporte coletivo, assim como no estado, seguem sem previsão de retorno.  
Fonte:https://www.nsctotal.com.br/noticias/prefeitura-de-florianopolis-acata-decisao-do-estado-e-vai-liberar-shoppings-e-academias 
 

FLORIANÓPOLIS REALIZA TESTE RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS EM ESQUEMA DE “DRIVE THRU”: Nos três 
primeiros dias de testagem (15-17/04), dos 305 exames realizados, 29 foram positivos. O exame é feito em 
pessoas com a suspeita da doença, encaminhadas pela Secretaria de Saúde, por meio do programa Alô 
Saúde.  A partir desta semana, o teste rápido também poderá ser realizado nos Centros de Saúde da cidade. 
Fonte: https://www.nsctotal.com.br/noticias/testes-rapidos-encontram-29-contaminados-pelo-novo-coronavirus-em-florianopolis  

O prefeito alertou que é provável que os casos aumentem devido à testagem em massa. Fonte: 

http://www.pmf.sc.gov.br/ 

 

CUIDADOS COM A COVID-19 NA SÍNDROME DE DOWN: A população com síndrome de Down (SD) faz parte 
do grupo de risco para a COVID-19, pois muitas dessas crianças apresentam uma desorganização e menor 
eficiência no seu sistema de defesa. Além disso, a SD pode estar acompanhada de alterações nas vias 
respiratórias que facilitam a infecção pelo novo coronavírus, e de doenças cardíacas, que podem agravar os 
efeitos deste vírus no organismo. Por isso, é essencial seguir as recomendações (isolamento social, higiene 
pessoal, alimentação saudável, hidratação, atividades físicas, entre outras). Em relação a vacinação, deve ser 
dada atenção especial a duas vacinas: Influenza e Pneumo 23. Essa última pode ser administrada a partir dos 
2 anos de idade, e está disponível em clínicas particulares. Crianças com SD podem recebê-la gratuitamente 
nos Centros de Imunobiológicos Especiais mediante prescrição médica que recomende a administração e 
apresente o diagnóstico de SD. Para mais informações acesse a cartilha: file:///C:/Users/Ana%20Paula/Downloads/cartilha%20(1).pdf 

 

CUIDADOS COM COVID-19 NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: Crianças com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) não fazem parte de população de risco para a COVID-19, exceto aqueles que possuem 
comorbidades clínicas. Entretanto, elas possuem um risco aumentado de contágio, em função da 
hiperreatividade sensorial. As mudanças de rotina e restrições impostas pelo isolamento associadas à 
necessidade de intensificação de hábitos de higiene podem causar sofrimento adicional a essas crianças, 
podendo ocorrer a exacerbação dos sintomas comportamentais e distúrbios do sono. Diante disso, sugere-
se explicar à criança sobre o que é a doença, considerando a capacidade de compreensão; explicar regras de 
higiene utilizando ilustrações; fazer um planejamento da rotina diária com horários prevendo atividades 
diversas. Recomenda-se ainda estimular atividades de interesse da criança, como livros, brinquedos, jogos, 
filmes e vídeos. Fonte:https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22455c-NA_-_COVID-19_e_Transtorno_do_Espectro_Autista__1_.pdf  

 

 

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

NOTÍCIAS DA UFSC 
 

UFSC OFERECERÁ 300 MIL VAGAS EM 
CURSOS EAD DE ATUALIZAÇÃO EM 
ENFERMAGEM COM FOCO NA COVID-19 
A UFSC foi a vencedora de um edital 
do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) para a oferta de cursos de 
atualização em Enfermagem com foco na 
COVID-19. Fonte:https://noticias.ufsc.br/2020/04/ufsc-

oferecera-300-mil-vagas-em-curso-de-atualizacao-em-
enfermagem-com-foco-na-covid-19/ 

AS CRIANÇAS DEVEM USAR MÁSCARAS? 
 

A agência Centers for Disease Control and Prevention, do 
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados 
Unidos, recomenda que crianças com 2 anos de idade ou 
mais usem uma cobertura de pano para o rosto que cubra o 
nariz e a boca, quando a ida a locais públicos for necessária. 
Essas coberturas ou máscaras NÃO devem ser colocadas em 
crianças com menos de 2 anos de idade devido ao risco de 
asfixia.Fonte:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%
2F2019-ncov%2Fstigma-faq.html 
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