
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Até o momento foram notificados em Criciúma 72 casos SUSPEITOS de COVID-19, 
doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2. Os exames foram 
encaminhados ao laboratório de referência (LACEN/SC). 

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

 Situação do coronavírus (SARS-CoV-2) em 
Criciúma 

Tabela 01 - Situação do coronavírus (SARS-CoV-2) dos residentes em Criciúma 
 Idade SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS 

0 a 04 anos 05 0 02 

05 a 09 anos 0 0 02 

10 a 19 anos 02 0 0 

20 a 29 anos 07 01 07 

30 a 39 anos 08 03 11 

40 a 49 anos 03 0 05 

50 a 59 anos 02 02 03 

60 a 69 anos 01 02 04 

70 anos ou + 01 0 01 

TOTAL 29 08 35 
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      A Vigilância Epidemiológica de Criciúma informa, conforme demonstrado na 
tabela acima, que foram liberados pelo LACEN/SC os resultados de 43 amostras, 
de pacientes residentes no município. Destas, 08 foram positivas para o novo 
coronavírus (SARS-CoV-2). Sendo que 03 casos confirmados referem-se a coletas 
realizadas por laboratórios particulares e seus laudos foram validados pelo 
LACEN/SC hoje. 

     Cabe ressaltar que a partir do dia 20/03, através de videoconferência, a 
Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado (DIVE) determinou que a coleta 
de exames deve ser realizada apenas para os pacientes com quadro de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 
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      Entre os pacientes com diagnóstico positivo para Covid19, 02 mulheres na 
faixa etária de 60 anos, encontram-se internados na UTI. Os demais (06) 
encontram-se em isolamento domiciliar, apresentando melhora dos sintomas. 

      Outros 06 pacientes encontram-se internados, sendo 03 crianças e 03 adultos 
jovens. Ambos apresentando quadro clínico estável e aguardando seus exames, 
que encontram-se em análise. 

      

Condição dos pacientes monitorados: 
 

     Considerando que Criciúma é polo da região sul de Santa Catarina, muitos 
pacientes de outros municípios vêm em busca dos serviços de saúde instalados 
aqui. 

     Quando identificado um caso suspeito para Covid19, de acordo com as 
definições de caso vigentes no momento do atendimento, mesmo que o 
paciente não resida no município, o envio da amostra é realizado pela 
Vigilância Epidemiológica de Criciúma. 

      No entanto, estes casos devem ser contabilizados pelo município de 
residência do paciente. Até o momento, foram realizados em Criciúma 21 
exames de pacientes de outros municípios, dos quais 01 foi confirmado e 13 
foram descartados. 

      

      A SRAG pode ser causada por 
diferentes vírus respiratórios, sendo 
que os principais causadores deste 
quadro são objeto de análise pelo 
LACEN/SC. 

      Considerando a necessidade de 
monitorar a circulação do novo 
coronavírus na população que 
apresente sintomas respiratórios e     

não evoluem para um quando de 
SRAG, o Ministério da Saúde sinalizou 
a disponibilização de testes rápidos 
para os Estados e Municípios.   

     Assim que tais testes estiverem 
disponíveis, possivelmente haverá um 
incremento considerável do número 
de casos descartados ou 
confirmados.    

Outros Municípios 
 

Fique em casa! 
 


