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Paciente curado da 
covid-19 tem alta após 
ter chegado em situação 
crítica no Hospital 
Universitário de Lagarto
O momento foi celebrado pela esposa, demais 
familiares e pelos profissionais de saúde

Estudo da UFS mostra 
indicadores 
epidemiológicos da 
covid-19 por zonas 
urbanas em Aracaju;
veja os números
Taxa de incidência da doença na capital é de 
150 casos para cada 10 mil habitantes

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65470-paciente-curado-da-covid-19-tem-alta-apos-ter-chegado-em-situacao-critica-no-hospital-universitario-de-lagarto
http://www.ufs.br/conteudo/65465-estudo-da-ufs-mostra-indicadores-epidemiologicos-da-covid-19-por-zonas-urbanas-em-aracaju-veja-os-numeros
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A luz UV pode matar o 
coronavírus?
Artigo das professoras Susana de Souza Lalic e 
Josimari Melo de Santana

Hospital de campanha 
HUL-UFS/Ebserh entra em 
funcionamento em 
Lagarto com leitos de UTI
A unidade provisória é a primeira no estado a 
contar com leitos de terapia intensiva

http://www.ufs.br/conteudo/65453-hospital-de-campanha-hul-ufs-ebserh-entra-em-funcionamento-em-lagarto-com-leitos-de-uti
http://www.ufs.br/conteudo/65444-a-luz-uv-pode-matar-o-coronavirus
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UFS divulga resultados de 
testes da covid-19 dentre 
bombeiros
Foram analisadas amostras de sangue de 50 
profissionais da corporação

Profissionais de saúde 
da Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes são 
testados para a covid-19
Os testes foram realizados para uma pesquisa 
da UFS

http://www.ufs.br/conteudo/65466-ufs-divulga-resultados-de-testes-da-covid-19-dentre-bombeiros
http://www.ufs.br/conteudo/65458-profissionais-de-saude-da-mnsl-sao-testados-para-a-covid-19
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Itabaiana pode chegar a 
mais de 1.100 casos no 
dia 27
Maior número dos que testaram positivo no 
município corresponde a jovens adultos (20 a 
39) e adultos (40 a 59)

Seagri recebe doação 
de álcool do Campus 
do Sertão para apoio a 
agricultores
Produto será utilizado por equipes e 
beneficiários, na logística de entrega de cestas 
de alimentos

http://www.ufs.br/conteudo/65461-itabaiana-pode-chegar-a-mais-de-1-100-casos-no-dia-27
http://www.ufs.br/conteudo/65457-seagri-recebe-doacao-de-alcool-do-campus-do-sertao-para-apoio-a-agricultores
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Plantão psicológico para 
servidores do HU amplia 
formas de atendimento
O serviço iniciou devido à pandemia de 
covid-19. No entanto, recentemente teve 
os horários ampliados e passou a incluir o 
atendimento online.

Morre primeiro diretor do 
Hospital Universitário da 
UFS
O corpo do médico foi sepultado no Cemitério 
Colina da Saudade. Devido à pandemia de 
covid-19, não houve velório.

http://www.ufs.br/conteudo/65469-plantao-psicologico-para-servidores-do-hu-amplia-formas-de-atendimento
http://www.ufs.br/conteudo/65447-morre-primeiro-diretor-do-hospital-universitario-da-ufs
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Hospitais

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 14 100%

Dados atualizados em 18/06/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

20 11 55%

Dados atualizados em 18/06/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Divisão de Assistência 
Estudantil lança campanha 
sobre violência contra a 
mulher
A DAE lançará, em breve, outras campanhas de 
combate à violência contra minorias, a exemplo 
de crianças e idosos.

Departamento Ciências 
Contábeis realiza o 
projeto Imposto de Renda 
Solidário
A ação vem desde 2009 e esse ano será 
realizada através do atendimento de forma 
remota

Ações

http://www.ufs.br/conteudo/65449-departamento-ciencias-contabeis-realiza-o-projeto-imposto-de-renda-solidario
http://www.ufs.br/conteudo/65446-divisao-de-assistencia-estudantil-lanca-campanha-sobre-violencia-contra-a-mulher
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