
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Até o momento foram notificados
doença causada pelo novo coronavírus (SARS
residentes de Criciúma. Os exames foram encaminhados 
(LACEN/SC). 

     Cabe ressaltar que o tratamento e as medidas de prevenção e controle 
independem da confirmação laboratorial. Os pacientes seguem a recomendação 
de isolamento domiciliar e são monitorados diariamente, todos apresentando q
clínico estável. 

 

Tabela 01 - Situação do coronavírus (SARS

Idade 

0 a 04 anos 

05 a 09 anos 

10 a 19 anos 

20 a 29 anos 

30 a 39 anos 

40 a 49 anos 

50 a 59 anos 

60 a 69 anos 

70 anos ou + 

TOTAL 

 
Informe Epidemiológico

      A Vigilância Epidemiológica de Criciúma informa, conforme demonstrado 
na tabela acima, que foram liberados pelo LACEN/SC os resultados de 
amostras, de pacientes residentes no município
o novo coronavírus (SARS-
a coletas realizadas por laboratórios particulares e seus laudos ainda precisam 
ser validados pelo LACEN/SC.

      Hoje ainda, foi confirmado 
de paciente não residente 
de pacientes de outros municípios

      

o momento foram notificados em Criciúma 85 casos SUSPEITOS
doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), destes 

. Os exames foram encaminhados ao laboratório de referência 

Cabe ressaltar que o tratamento e as medidas de prevenção e controle 
independem da confirmação laboratorial. Os pacientes seguem a recomendação 

e são monitorados diariamente, todos apresentando q

 Situação do coronavírus (SARS
Criciúma 

Situação do coronavírus (SARS-CoV-2) dos residentes 
 SUSPEITOS CONFIRMADOS 

04 0 

0 0 

02 0 

05 0 

06 03 

02 0 

02 02 

01 02 

01 0 

23 08 
 

Informe Epidemiológico 

A Vigilância Epidemiológica de Criciúma informa, conforme demonstrado 
na tabela acima, que foram liberados pelo LACEN/SC os resultados de 

, de pacientes residentes no município. Destas, 08 foram positivas para
-CoV-2). Sendo que 03 casos confirmados referem

coletas realizadas por laboratórios particulares e seus laudos ainda precisam 
ser validados pelo LACEN/SC. 

Hoje ainda, foi confirmado 01 caso de coleta realizada em Criciúma, porém 
residente do município. Além disso, das 19 coletas realizadas 

ntes de outros municípios 12 foram descartadas. 

Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma
Vigilância Epidemiológica

Setor de Agravos 

 

casos SUSPEITOS de COVID-19, 
destes 66 casos são de 

ao laboratório de referência 

Cabe ressaltar que o tratamento e as medidas de prevenção e controle 
independem da confirmação laboratorial. Os pacientes seguem a recomendação 

e são monitorados diariamente, todos apresentando quadro 

Situação do coronavírus (SARS-CoV-2) em 

dos residentes em Criciúma 

DESCARTADOS 

02 

02 

0 

07 

11 

05 

03 

04 

01 

35 

22 de março de 2020 

10/2020 

A Vigilância Epidemiológica de Criciúma informa, conforme demonstrado 
na tabela acima, que foram liberados pelo LACEN/SC os resultados de 32 

foram positivas para 
casos confirmados referem-se 

coletas realizadas por laboratórios particulares e seus laudos ainda precisam 

01 caso de coleta realizada em Criciúma, porém 
coletas realizadas 

Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma
Vigilância Epidemiológica

Setor de Agravos - Fone: 3445-8772



 

PÁGINA 2 

 

      Sete (07) pacientes est
confirmado. São 03 pacientes 
anos e 02 entre 60 e 69 anos
informações repassadas pelas equipes dos hospitais.

    Os outros 07 casos de pacientes 
confirmado permanecem em isolamento domiciliar tamb
clínico estável. Diariamente a equip
contato com os pacientes 
manutenção do isolamento

    Além disso, estamos realizando um rastreamento d
suspeitos ou confirmados no per
objetivo deste rastreamento 
indivíduos que tiveram contato com casos suspeitos 
o isolamento domiciliar. 

     Considerando que a transmiss
município, reiteramos o pedido:

                 “Fique em casa!

Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma
Vigilância Epidemiológica

Setor de Agravos 

Sete (07) pacientes estão hospitalizados, destes apenas 01 caso 
ão 03 pacientes menores de 01 ano internados

anos e 02 entre 60 e 69 anos, todos com quadro clínico est
ões repassadas pelas equipes dos hospitais.  

outros 07 casos de pacientes residentes do município com diagn
permanecem em isolamento domiciliar também com quadro 

Diariamente a equipe de Vigilância Epidemiol
contato com os pacientes para monitorar seu estado de sa

ão do isolamento. 

disso, estamos realizando um rastreamento dos contatos de casos 
confirmados no período de 07 dias antes do início dos sintomas. 

objetivo deste rastreamento é identificar possíveis sinais e sintomas em 
am contato com casos suspeitos ou confirmados

que a transmissão comunitária já está estabelecida no 
ípio, reiteramos o pedido: 

Fique em casa!” 

Condição dos pacientes monitorados
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apenas 01 caso é 
internados, 02 entre 20 e 29 

ínico estável segundo as 

ípio com diagnóstico 
ém com quadro 

ância Epidemiológica entra em 
nitorar seu estado de saúde e a 

os contatos de casos 
ício dos sintomas. O 

íveis sinais e sintomas em 
confirmados e orientar 

á estabelecida no 

o dos pacientes monitorados: 


