
 

 

 

 
O MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC

Municipal de Saúde, vem a público informar que
08/02/2021, confirmou mais 

 
Caso 01 - Feminino 

resultado positivo, segue internada.
 
Caso 02 - Masculino 

laboratório particular, resultado de exame posit
domiciliar. 

 
Caso 03 - Feminino 

laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 
domiciliar. 

 
Caso 04 - Feminino 

laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 
domiciliar. 

 
Caso 05 – Feminino

laboratório particular, resultado de exame positivo, segue internada.
 
Caso 06 - Feminino 

hospital, realizado teste rápido, resultado positivo, Segue internada.
 
Caso 07 - Feminino 

laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 
domiciliar. 

 
Caso 08 - Feminino 

realizado teste rápido, resultado positivo, marcador IGG, já pass
doença, liberada do isolamento.

 

  

NOTA OFICIAL 
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, vem a público informar que nesta 
, confirmou mais 23 casos de COVID-19 no Município.

Feminino (66 anos), procurou hospital, realizado teste rápido, 
resultado positivo, segue internada. 

Masculino (47 anos), apresentou sintomas gripais, procurou 
laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 

Feminino (35 anos), apresentou sintomas gripais, procurou 
laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 

Feminino (79 anos), apresentou sintomas gripais, procurou 
laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 

Feminino (55 anos), apresentou sintomas gripais, procurou 
laboratório particular, resultado de exame positivo, segue internada.

Feminino (59 anos), apresentou sintomas gripais, procurou o 
hospital, realizado teste rápido, resultado positivo, Segue internada.

Feminino (37 anos), apresentou sintomas gripais, procurou 
laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 

Feminino (25 anos), já estava em isolamento preventivo, 
realizado teste rápido, resultado positivo, marcador IGG, já pass
doença, liberada do isolamento. 

, através da Secretaria 
 segunda-feira, dia 

19 no Município. 

procurou hospital, realizado teste rápido, 

apresentou sintomas gripais, procurou 
ivo, segue em isolamento 

apresentou sintomas gripais, procurou 
laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 

sintomas gripais, procurou 
laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 

apresentou sintomas gripais, procurou 
laboratório particular, resultado de exame positivo, segue internada. 

apresentou sintomas gripais, procurou o 
hospital, realizado teste rápido, resultado positivo, Segue internada. 

apresentou sintomas gripais, procurou 
laboratório particular, resultado de exame positivo, segue em isolamento 

, já estava em isolamento preventivo, 
realizado teste rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela 



 

 

 

Caso 09 - Masculino 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberado do 
isolamento. 

 
Caso 10 - Masculino 

rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 
isolamento. 

 
Caso 11 – Masculino 

realizado teste rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doenç
liberado do isolamento.

 
Caso 12 – Masculino (

rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 
isolamento. 

 
Caso 13 - Feminino 

rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 
isolamento. 

 
Caso 14 - Feminino 

rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 
isolamento. 

 
Caso 15 - Masculino 

rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberado do 
isolamento. 

 
Caso 16 - Masculino 

laboratório particular, segue internado.
 
Caso 17 - Masculino 

resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.
 
Caso 18 - Masculino 

resultado de exame positivo, segue em 

  

Masculino (03 anos), contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberado do 

Masculino (30 anos), contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 

Masculino (34 anos), já estava em isolamento preventivo, 
realizado teste rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doenç
liberado do isolamento. 

Masculino (14 anos), contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 

Feminino (07 anos), contato de caso positivo, realizado 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 

Feminino (20 anos), contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 

Masculino (52 anos), contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberado do 

Masculino (62 anos), apresentou sintomas gripais, procurou 
, segue internado. 

Masculino (63 anos), já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.

Masculino (76 anos), já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.

, contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberado do 

ivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 

, já estava em isolamento preventivo, 
realizado teste rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença 

, contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 

, contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 

, contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberada do 

, contato de caso positivo, realizado teste 
rápido, resultado positivo, marcador IGG, já passou pela doença, liberado do 

apresentou sintomas gripais, procurou 

, já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar. 

, já estava em isolamento preventivo, 
isolamento domiciliar. 



 

 

 

Caso 19 - Masculino 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.

 
Caso 20 - Masculino 

resultado de exame positivo, segue em
 
Caso 21 - Masculino 

resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.
 
Caso 22 - Feminino 

resultado de exame positivo, segue e
 
Caso 23 - Feminino 

resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.
 

 
Até o momento, o município de 

notificações de COVID-

 
 
 
 

Thyago Wanderlan Gnoatto Gonçalves
Prefeito Municipal

 
 

 

  

Masculino (27 anos), já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.

Masculino (13 anos), já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.

Masculino (21 anos), já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.

Feminino (55 anos), já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.

Feminino (20 anos), já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar.

Até o momento, o município de Dionísio Cerqueira/SC 
-19. 

Dionísio Cerqueira/SC, 9 de fevereiro de 2021

Thyago Wanderlan Gnoatto Gonçalves 
Prefeito Municipal 

Bianca Maran Bertamoni
Vice

Deniz Evandro da Rocha 
Secretário de Saúde 

 

, já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar. 

, já estava em isolamento preventivo, 
isolamento domiciliar. 

, já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar. 

, já estava em isolamento preventivo, 
m isolamento domiciliar. 

, já estava em isolamento preventivo, 
resultado de exame positivo, segue em isolamento domiciliar. 

Dionísio Cerqueira/SC totaliza 614 

9 de fevereiro de 2021. 

Bianca Maran Bertamoni 
Vice-prefeita  

 
 


