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Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em 

todos os continentes. 

CASOS CONFIRMADOS ATÉ A DATA DE HOJE: 

Brasil: 529  

Santa Catarina: 14 

Florianópolis: 5 

A Prefeitura de Florianópolis lançou 

nesta segunda-feira (16) o programa 'Alô, 

Saúde', que oferece atendimento pré-

clínico por meio de telefone e aplicativos. O 

serviço está sendo oferecido 24 horas por 

dia a moradores da Capital cadastrados nos 

centros de saúde do município. Ao ligar 

para o 0800-333-3233, o morador de 

Florianópolis vai poder tirar dúvidas sobre o 

sistema de saúde, receber orientação sobre 

autocuidados e marcar consultas sem 

precisar se deslocar até uma unidade de 

saúde. Além da Central Telefônica, o 

programa também possui um aplicativo 

próprio, o “Alô Saúde Floripa”, que está 

disponível nas plataformas IOS e Android, e 

o site www.alosaudefloripa.com.br. 

Nesse período, com o aumento do número de pacientes com sintomas respiratórios é 

importante que os casos mais leves sejam atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (posto de 

saúde), medida que irá prevenir o contato de casos entre pessoas em um ambiente hospitalar. 



O governo de Santa Catarina decretou 

situação de emergência em todo o Estado 

nesta terça-feira (17). A decisão visa conter a 

propagação do Covid-19, uma vez que Santa 

Catarina tem registro de transmissão 

comunitária — quando não é mais possível 

identificar a origem da contaminação. Com o 

decreto, estão suspensos por 30 dias em SC 

eventos de qualquer porte 

(independentemente do número de 

pessoas), e por sete dias os serviços de 

transporte municipal, intermunicipal e 

interestadual, bem como o fechamento de 

diversos estabelecimentos, conforme 

informativo.  Essas medidas começaram a 

valer a partir de quarta-feira (18), as 

empresas terão um tempo de organização. 

O COVID-19 é estável por várias horas a dias em aerossóis e superfícies, de acordo com 

um novo estudo publicado no The New England Journal of Medicine. Os cientistas descobriram 

que o coronavírus foi detectável em aerossóis por até três horas, até quatro horas em cobre, 

até 24 horas em papelão e até dois a três dias em plástico e aço inoxidável. 

Qualquer pequena aglomeração traz o risco de contaminação. Por isso a importância do 

isolamento social. Assim, reiteramos o pedido: fiquem em casa! 

“Quanto mais cedo nos distanciarmos, mais cedo nos abraçaremos!” 
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