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CENÁRIO MUNDIAL: No mundo já são mais de 5 milhões de casos confirmados e 341.155 óbitos. O Brasil passa a 

ser o segundo país com maior número de casos de COVID-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América que 

lideram em número de casos e de óbitos notificados. O Brasil supera 22 mil mortes e ocupa o 6º lugar em número de 

óbitos. Fonte: https://covid19.who.int/ 

CLOROQUINA NÃO TEM BENEFÍCIOS COMPROVADOS NO TRATAMENTO DA COVID-19, SEGUNDO ESTUDO: Um 

estudo publicado último dia 22 na revista médica The Lancet afirma que o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina 

sozinhas ou combinadas com um grupo de antibióticos não tem benefícios comprovados no tratamento de pacientes 

com COVID-19. A pesquisa foi feita com mais de 96 mil pacientes, com dados de 671 hospitais em seis continentes e, 

como resultados, traz ainda, que o uso desses medicamentos pode estar relacionado a um aumento no risco de morte 

por problemas cardíacos, como arritmias e aumento do risco de internação hospitalar.  Fonte: https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(20)31180-6 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) ALERTA PARA UMA POSSÍVEL SÍNDROME INFLAMATÓRIA 

MULTISSISTÊMICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM COVID-19: Até agora, dados descrevem que as 

manifestações de COVID-19 geralmente são mais leves em crianças e adolescentes do que em adultos.  No entanto, a 

OMS informou recentemente que estuda uma possível ligação entre a COVID-19 e a doença de Kawasaki, uma 

síndrome inflamatória. Relatórios da Europa e da América do Norte descreveram grupos de crianças e adolescentes 

que necessitaram de internação em unidades de terapia intensiva com uma condição inflamatória multissistêmica 

com algumas características semelhantes às da doença de Kawasaki. Os sintomas podem incluir febre persistente, 

conjuntivite não purulenta, sinais de inflamação em mucosas e na pele (boca, mãos ou pés) e problemas 

gastrointestinais agudos não associados a outras causas. As hipóteses iniciais são de que essa síndrome pode estar 

relacionada ao COVID-19 em testes laboratoriais iniciais. Fonte: https://www.who.int/publications-detail/multisystem-inflammatory-syndrome-in-

children-and-adolescents-with-covid-19 

 

CENÁRIO NACIONAL: O Brasil permanece com um crescimento acelerado do número de novos casos e óbitos 

por COVID-19, conforme os gráficos abaixo. Lideram, em números de casos e óbitos, São Paulo (82.161 casos e 6.163 
óbitos), Rio de Janeiro (37.912 casos e 3.993 óbitos) e Ceará (35.595 casos e 2.324 óbitos). Fonte: https://covid.saude.gov.br/ 
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UMA TRISTE LIDERANÇA: O Brasil é o país com o maior número de mortes entre 
profissionais de enfermagem no mundo, como observado no gráfico ao lado; falta 
e baixa qualidade de equipamentos, sobrecarga e exposição de grupos de risco 
estão entre as causas. Fonte: http://www.cofen.gov.br/brasil-ultrapassa-eua-em-mortes-de-profissionais-de-

enfermagem-por-covid-19_79624.html 
 

CENÁRIO ESTADUAL:  

GOVERNO DO ESTADO COMPRA 500 RESPIRADORES DE EMPRESA CATARINENSE. 
O Governo do Estado firmou compromisso com a empresa catarinense WEG para a 
compra de 500 respiradores. Os aparelhos serão produzidos em Santa Catarina. A 
novidade foi anunciada pelo governador Carlos Moisés em coletiva de imprensa. 
Os 100 primeiros respiradores deverão ser entregues já na próxima semana para 
serem distribuídos na rede hospitalar. Os 400 restantes deverão chegar ao longo 
do mês de junho. Fonte: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-do-

estado-compra-500-respiradores-de-empresa-catarinense 

 

CENÁRIO MUNICIPAL:  

CAPITAL LANÇA PLATAFORMA PARA ACESSO AOS DADOS DA COVID-19 EM 
TEMPO REAL: O Covidômetro é um instrumento de avaliação sistemática diária 
para acompanhamento da pandemia da COVID-19, com o objetivo de proporcionar 
mais transparência nos dados da pandemia na Capital e facilitação do acesso às 
informações pela população de forma clara e precisa. O usuário terá acesso ao 
status da situação das restrições em que a cidade se encontra, panorama geral do 

número de casos suspeitos, confirmados, óbitos, utilização dos leitos (livres e ocupados), últimas notícias sobre o 
enfrentamento da pandemia, entre outras informações. Acesse aqui o link da plataforma.  
Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/noticias/index.php?pagina=notpagina&noti=22377 

COMCAP RESTABELECE COLETA SELETIVA EM BOA PARTE DA CIDADE: Desde ontem, 24 de maio, a Comcap 

restabeleceu boa parte da coleta seletiva na Capital. Na primeira fase, a partir de 28 de abril, foi retomada a coleta de 

materiais recicláveis no Centro. Nessa segunda etapa, estão sendo atendidos bairros e balneários, mas com roteiros 

abreviados e frequência reduzida. Novas ampliações estão previstas para metade de junho, até que o serviço de coleta 

seletiva volte a ser restabelecido em todos os bairros e balneários da cidade. Confira aqui os dias e horários em cada 

bairro. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/noticias/index.php?pagina=notpagina&noti=22355 

 

NOTÍCIAS DA UFSC 
PROTÓTIPO DE VENTILADOR 
PULMONAR CRIADO NA 
UFSC É APROVADO EM 
TESTES NO HOSPITAL SÍRIO-
LIBANÊS: Depois de 
aprovado em testes de 
bancada e em experimentos 

com animais no Hospital de Clínicas, de Porto Alegre (RS), o 
protótipo de ventilador pulmonar criado pelo professor 
Saulo Güths, do Departamento de Engenharia Mecânica 
(CTC/UFSC), também superou os ensaios com simulação de 
condições humanas realizados no Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo. O professor agora acelera a busca por uma 
empresa habilitada junto à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para a produção do aparelho.  
Fonte:https://noticias.ufsc.br/2020/05/prototipo-de-ventilador-pulmonar-criado-na-

ufsc-e-aprovado-em-testes-no-hospital-sirio-libanes/#more-210348 

GRADUANDOS DA UFSC CRIAM REDE PARA AUXILIAR 
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA EM EDUCAÇÃO 
REMOTA: O Centro Acadêmico de Engenharia Química 
e Engenharia de Alimentos da UFSC (Caleqa/UFSC) e 
o Enactus UFSC Florianópolis desenvolveram o projeto 
‘Rede de Monitores”, voltado a auxiliar alunos a partir 
do sexto ano do ensino fundamental da rede pública de 
ensino no atual período de isolamento social. A 
proposta conecta graduandos da UFSC com estudantes 
de escolas públicas em fase de educação remota, 
diante das atuais dificuldades de estudo pela 
modalidade à distância. O auxílio também e extensivo 
aos professores, sobrecarregados com os novos 
desafios vindos da dificuldade de implementar os 
métodos de ensino tradicionais no cenário atual.  
Fonte:https://noticias.ufsc.br/2020/05/graduandos-da-ufsc-criam-rede-para-

auxiliar-estudantes-da-rede-publica0em-educacao-remota/#more-210415 
CONFERÊNCIA HOMENAGEIA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: O Departamento de Enfermagem da UFSC promove a 
conferência “Reflexões sobre a Enfermagem em Tempos de Transformação”. O evento online celebra o mês e o ano 
internacional dos profissionais da Enfermagem e conta com exibição de vídeos e lives. Os participantes recebem 
certificado. Confira a programação e o link para acesso à conferência. Fonte:https://noticias.ufsc.br/2020/05/conferencia-homenageia-

profissionais-da-enfermagem-dia-28/ 

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