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• Em menos de 24 horas houve mudança na divulgação dos dados do Estado de Santa Catarina. 
O Estado passou a integrar o Nível III para controle de epidemias, pois foi considerada que a 
a região Sul do Estado está com transmissão comunitária. No meio oeste e extremo Oeste 
não há casos de transmissão local ou comunitária notificados até o momento. 

• Foram tomadas as medidas de contenção para evitar a disseminação do vírus pela 
comunidade. Sendo assim, em decreto estadual houve fechamentos de entidades e locais, 
conforme o anexo: https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/VERS 
%C3%83O_ASSINADA.pdf 

• As mudanças de estratégias para Caçador irão começar amanhã para o enfrentamento dessa 
situação. Algumas unidades básicas de saúde serão fechadas e serão criadas Unidades 
Sentinelas para atendimento de casos que realmente necessitem de avaliação médica. A 
separação dos grupos de risco será o priorizado nesse momento, para que não haja 
aglomerações. A Secretaria de Saúde irá começar a divulgar os locais virtualmente. 

• A Segurança Pública informou a transição de pessoas com máscara pelas ruas de Caçador. A 
Vigilância Epidemiológica continua informando e educando que o uso indevido das máscaras 
poderá causar grandes problemas de contaminação pessoal. Sendo assim, priorizem o 
isolamento social e higienização das mãos. 

• A atualização do plano de contingência está sendo feito o mais rápido possível. 
 

Situação Epidemiológica no Brasil 
 
 

https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/VERS%C3%83O_ASSINADA.pdf
https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/VERS%C3%83O_ASSINADA.pdf


Situação Epidemiológica de Santa Catarina 
 

 

Situação Epidemiológica de Caçador 
 

CASOS SUSPEITOS* CASOS CONFIRMADOS CASOS 

DESCARTADOS 

ÓBITOS 

02 00 00 00 

 
SÍNDROME GRIPAIS EM ACOMPANHAMENTO PELO ALÔ CORONAVÍRUS CAÇADOR 

17 

 
* Como recomendação da Secretaria do Estado de Saúde de SC, mudamos a forma de 
lançamento dos dados, pois casos, até o momento suspeitos da infecção por COVID-19 são 
casos que fecham os critérios já definidos no Boletim Epidemiológico 01. Os demais casos de OS 
CASOS SUSPEITOS 

 
* Casos de Síndromes gripais não fecham os critérios do Ministério da Saúde para COVID-19, 
porém optamos por colocar aqui para notificar aquilo que está. 

 


