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Situação dos bancos de dados até às 14:00h

Situação do novo coronavírus (SARS-CoV-2)
em Criciúma
Até o momento foram notificados em Criciúma 87 casos SUSPEITOS de COVID-19,
doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2. Considerando os exames
encaminhados ao laboratório de referência (LACEN/SC) e os realizados pela rede
privada.
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.
Tabela 01 - Situação do coronavírus (SARS-CoV-2) em Criciúma:
CRICIÚMA

OUTROS MUNCIÍPIOS

SUSPEITOS

45

14

CONFIRMADOS

09

03

DESCARTADOS

42

17

96

34

TOTAL
130
Tabela 02 – Pacientes hospitalizados:

SUSPEITOS

CRICIÚMA
01 UTI

OUTROS MUNCIÍPIOS

07 Clínica

02

01 UTI
CONFIRMADOS
TOTAL

01 Clínica

0

10

02
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Condição dos pacientes residentes de Criciúma
Entre
os
pacientes
com
diagnóstico positivo para Covid-19, 02
mulheres na faixa etária de 60 anos,
encontram-se internados, 01 na UTI e
01 na clínica, com previsão de alta
para hoje. Os demais (06) encontramse
em
isolamento
domiciliar,
apresentando melhora dos sintomas.

Nesta madrugada foi hospitalizado
um homem, de 70 anos, apresentando
saturação de O2 <95%, tosse e
dispneia (falta de ar). Paciente com
histórico
de
comorbidades,
foi
coletada amostra para análise de
COVID-19 e veio a óbito.

Outros 08 pacientes encontram-se
internados por Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), sendo 04
crianças e 03 adultos jovens e 01 idoso,
este em UTI. Os exames destes 08
pacientes encontram-se em análise.

A
Vigilância
Epidemiológica
receberá, ainda hoje, a declaração
de óbito com maiores informações e
aguarda
resultado
da
análise
laboratorial para definir a causa
morte, confirmando ou descartando
COVID-19.

Centro de Triagem

Triagem 24h Boa Vista

Atendimentos

520

Atendimentos

22

Encaminhamento
para isolamento
domiciliar

80

Encaminhamento
para isolamento
domiciliar

10

Encaminhamento
para hospital

10

Encaminhamento
para hospital

0

Orientações

430

Orientações

12

SOS Unesc – Covid -19
O serviço SOS Unesc Covid-19, em parceria com a SMS, funciona como teletriagem
atendendo pacientes por meio da plataforma Whatsapp e pode ser procurado em
caso de dúvidas sobre a melhor forma de proceder diante da situação ou
questionamentos sobre sintomas e qual serviço procurar.
Desde o início das atividades foram atendidos por este serviço 442 pessoas.

Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma
Vigilância Epidemiológica
Setor de Agravos - Fone: 3445-8772
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Central Telefônica de Triagem (SMS) - COVID-19
TELEFONE: (48) 3431-0431 ATENDIMENTO 24 horas

Total de
chamadas

375

Horas de
funcionamento

72 h

Média de
chamadas /
hora

5,2

Pacientes
sintomáticos
respiratórios
atendidos

43

SALA DE SITUAÇÃO DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Atividades desenvolvidas
Construção do fluxo de atendimento a gestante por telefone válido para todas
as UBS/ESF.
Construção do fluxo de testes rápidos para gestantes, visando garantir acesso
aos testes rápidos de HIV/Sífilis/Hepatites
Mapeamento dos profissionais para combate ao Coronavírus no Município de
Criciúma, com objetivo de dimensionar os profissionais e os serviços para
intervenção atual e futura. E garantir quadro profissional disponível saudável e
número de EPI suficientes.
Criação de escalas para organização para trabalho das agentes de saúde,
visando evitar aglomerações na unidade e consumo de EPI.
Formulação do fluxo de atendimento de acesso a fórmula infantil, válido para
todas as ESF/UBS. .
Levantamento das necessidades das unidades de saúdes e dos serviços
estratégicos de saúde visando o planejamento estratégico.
Criação de fluxo de entrada e saída dos pacientes nas unidades básicas de
saúde visando garantir as medidas de biossegurança, ao paciente e
profissionais.

Fique em casa!
Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma
Vigilância Epidemiológica
Setor de Agravos - Fone: 3445-8772

