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CENÁRIO MUNDIAL: Os Estados Unidos da América continuam sendo o país com o maior número de 

casos (1.034.588) e de óbitos (58.955) e o Brasil é o 12° em número de casos e o 9° em número de óbitos. 

 “COVID TOES”: MÉDICOS IDENTIFICAM O MAIS NOVO SINTOMA DE 
CORONAVÍRUS.  Enquanto o mundo continua lutando com a pandemia do 
COVID-19, novos sintomas do vírus continuam sendo identificados. Um 
desses sintomas, lesões roxas ou vermelhas nos dedos dos pés e nas mãos, 
foi apelidado de "COVID TOES” (dedos do pé da COVID) e ganhou atenção 
nas últimas semanas. O que os pacientes estão experimentando são 
inchaços vermelhos ou roxos nos dedos dos pés, além de uma sensação de queimação, geralmente com dor 
e sensibilidade. A boa notícia é que parece desaparecer após cerca de 2-3 semanas. Na maioria das vezes, o 
sintoma apareceu em pacientes jovens e relativamente saudáveis, tanto em crianças quanto em adultos. 
Importante entrar em contato com dermatologista caso observe as características descritas acima.  
Fontes: https://www.healio.com/dermatology/dermatitis/news/online/%7B1f54025b-e860-4862-979d-46daebae6818%7D/dermatology-expert-weighs-
in-on-covid-toes-tracking-dermatologic-symptoms-of-covid-19; https://www.forbes.com/sites/alexandrasternlicht/2020/04/22/covid-toes-doctors-
identify-newest-symptom-of-coronavirus/#474b9e3b1048  

CENÁRIO NACIONAL:  

BRASIL INICIA ENTREGAS DE SOLUÇÃO NACIONAL PARA RESPIRADORES: Após o cancelamento de 
fornecedores internacionais, rede com mais de 15 instituições envolvidas dará suporte ao SUS para entregas 
ao longo de três meses. Os ventiladores ajudam pacientes que não conseguem respirar sozinhos e seu uso é 
indicado nos casos graves de coronavírus (COVID-19), que apresentem dificuldades respiratórias. 
Atualmente, o Brasil conta com 65.411 respiradores/ventiladores, sendo que 46.663 estão disponíveis no 
SUS. Os novos aparelhos servirão para o atendimento estratégico ao longo da dinâmica da doença no país, 
em especial nos serviços de maior sobrecarga.  
Fonte: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46790-brasil-inicia-entregas-de-solucao-nacional-para-respiradores 

VENTILADOR PULMONAR EMERGENCIAL CRIADO POR ENGENHEIROS DA USP É 
APROVADO NOS TESTES: O ventilador pulmonar denominado “Inspire” é um 
protótipo desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP), que pode ser 
produzido em até duas horas, sendo mais barato que os aparelhos desenvolvidos 
no mercado. Foram realizados estudos com quatro pacientes humanos, nas 
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dependências do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e o 
respirador foi considerado aprovado em todos os modos de uso. Antes disso, também havia sido realizado 
um estudo com animais. Como próximos passos, os documentos relativos ao projeto serão enviados aos 
órgãos competentes, inclusive à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  
Fonte: https://jornal.usp.br/ciencias/ventilador-pulmonar-emergencial-criado-por-engenheiros-da-usp-e-aprovado-nos-testes/ 

CENÁRIO ESTADUAL: Foram confirmados até o dia 28 de abril, 1.995 casos de COVID-19 no Estado. O 

gráfico a seguir demonstra a evolução dos casos.  

Fonte: http://www.coronavirus.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/boletim-epidemiologico-28-04-2020.pdf 

 
ESTADO CONQUISTA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE A HABILITAÇÃO DE 72 
LEITOS DE UTI: Santa Catarina conquistou, através de investimentos do Ministério da 
Saúde, a habilitação de 72 novos leitos de UTI em unidades em cinco municípios: 
Florianópolis (28), Tubarão (10), Lages (09), Chapecó (10) e Criciúma (15). O total de 
investimentos apenas em Santa Catarina chega a R$ 9,1 milhões.  
Fonte: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-estado-conquista-junto-ao-

ministerio-da-saude-a-habilitacao-de-72-leitos-de-uti-em-cinco-municipios 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIVULGA CADERNO COM SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA TODA 
A FAMÍLIA DURANTE A PANDEMIA: Com o objetivo de estimular e fortalecer os vínculos 
familiares, a Secretaria da Educação compartilhou com as escolas da rede estadual um caderno 
com sugestões de atividades para toda a família neste período de isolamento social. O material 
destina-se aos pais ou responsáveis dos estudantes da rede estadual de ensino, pertencentes aos 
diversos modelos de organização familiar e de situação socioeconômica. Acesse o caderno aqui. 
Fonte:https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-secretaria-da-educacao-divulga-caderno-com-

sugestao-de-atividades-para-toda-a-familia-durante-a-pandemia 

Em virtude do teletrabalho, seguimos à disposição através do e-mail sas.ndi@contato.ufsc.br 
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AMAMENTAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19: A UFSC, por meio do Serviço de 
Apoio à Amamentação (Saam), segue atendendo às estudantes e servidoras 
com dúvidas sobre aleitamento materno. Diante da pandemia de COVID-19, a 
principal dúvida das mães é: “devo interromper a amamentação em caso de 
suspeita ou confirmação da doença? ”. A resposta da equipe de enfermagem 
do Saam é que não. Um estudo publicado na Revista Lancet, relatam as 
servidoras, afirma que até o momento não há documentação da transmissão 
vertical durante a gestação e nem no período neonatal, pela amamentação. Se 
houver suspeita ou mesmo a confirmação da COVID-19, as mães que desejam 
manter o aleitamento materno devem ser esclarecidas sobre as medidas 
preventivas necessárias, tais como: lavar as mãos antes de tocar o bebê ou 
antes de retirar o leite materno; usar máscara facial durante as mamadas; a 
máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a 
cada nova mamada e em caso de opção pela extração do leite, devem ser 
observadas estas e outras orientações disponíveis nesta cartilha, do Ministério 
da Saúde. O Serviço de Apoio à Amamentação está disponível para auxiliar 
mães com dúvidas através do e-mail saam.saad@contato.ufsc.br.  
Fonte: https://noticias.ufsc.br/2020/04/amamentacao-em-tempos-de-covid-19/ 

CENTRO DE CULTURA E EVENTOS NA UFSC 
SERÁ PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A 
GRIPE: A Prefeitura de Florianópolis 
informou sobre a 2ª fase da campanha de 
vacinação, que tem como público alvo, 
entre outros, profissionais das forças de 
segurança e salvamento; portadores de 
doenças crônicas; funcionários do sistema 
prisional; caminhoneiros, motoristas de 
transporte coletivo e portuários. Idosos e 
profissionais de saúde ainda poderão tomar 
a vacina. Um dos locais de vacinação será 
no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, 
que funcionará de 29/04 a 08/05, das 9h às 
16h. 
Fonte:https://noticias.ufsc.br/2020/04/centro-de-

cultura-e-eventos-na-ufsc-sera-ponto-de-vacinacao-

contra-a-gripe/ 
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