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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 103 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 a cada 48 horas,
conforme Nota Técnica Conjunta nº. 002/2020 – COSEMS/SUV/SPS/SES/SC – COE.
Tabela 01 - Situação do coronavírus (SARS-CoV-2) em Criciúma:
CRICIÚMA

OUTROS MUNICÍPIOS

SUSPEITOS

42

11

CONFIRMADOS

10

03

DESCARTADOS

51

20

RECUPERADOS

04

-

103

34

TOTAL
137
Tabela 02 – Pacientes hospitalizados:
CRICIÚMA

OUTROS MUNICÍPIOS

01 UTI

02 UTI

06 Clínica

01 Clínica

SUSPEITOS
01 UTI
CONFIRMADOS

0
01 Clínica

TOTAL

09

03
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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. Cinco (05) pacientes
encontram-se
em
isolamento
domiciliar, apresentando melhora dos
sintomas.
Outros 07 pacientes residentes de
Criciúma encontram-se internados por
Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), e seus exames encontram-se
em análise. São 03 crianças e 02
adultos e 02 idosos, 01 destes em UTI.
Existem ainda, 03 pacientes de
outros municípios internados por SRAG
em
hospitais
de
Criciúma,
aguardando resultado para COVID19.

Centro de Triagem

Esclarecemos que o resultado do
exame do paciente que veio a óbito
no dia 25/03, ainda não foi
disponibilizado pelo LACEN/SC e não
existe uma data determinada para a
liberação do mesmo.
Sendo que todos os resultados são
devidamente noticiados assim que
liberados.
Além disso, hoje, encerramos o
monitoramento
de
03
casos
confirmados e 01 caso suspeito, visto
que estes pacientes cumpriram o
isolamento recomendado de 14 dias e
já
encontram-se
assintomáticos.
Sendo assim, estes pacientes passam
a ser considerados recuperados.

Triagem 24h Boa Vista

Atendimentos *

48

Atendimentos *

28

Encaminhamento
para isolamento
domiciliar

09

Encaminhamento
para isolamento
domiciliar

11

Encaminhamento
para hospital

01

Encaminhamento
para hospital

0

Orientações

38

Orientações

17

* Atendimentos nas últimas 24 horas

* Atendimentos nas últimas 24 horas

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.
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