
 

 

 

 
O MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC

público informar que nesta segunda
Município, contabilizando assim um total de 

 
Caso 01 - Trata se de caso confirmado no dia 16 de Março de 2021, através de teste rápido 

(TR) realizado no Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira/SC
não apresentava comorbidade, foi internada no dia 15 de Março de 2021, no 
para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB)
de complicações ocasionadas pela covid

 
Caso 02 – Trata se de um caso confirmado no dia 08 de Março de 2021, através de 

PCR, realizado em laboratório particular, paciente do sexo feminino (6
comorbidade diabetes mellitus, 
Dionísio Cerqueira/SC  e transferida para o 
Março de 2021 em decorrência de complicaç
de Março de 2021. 

 
Caso 03 – Trata se de caso confirmado no dia 20 de Março de 2021, através de 

realizado em laboratório particular,  paciente do sexo feminino (51 anos),  não  apresentava 
comorbidades, foi internada no dia 23 de Março de 2021, no 
Cerqueira/SC e transferida para o 
Março de 2021 em decorrência de complicações ocasionadas pela covid
dia 28 de Março de 2021. 

 
 

 
 
 
 

Thyago Wanderlan Gnoatto Gonçalves
Prefeito Municipal

 
 

 

  

NOTA OFICIAL 
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem a 

segunda-feira, 29 de março de 2021, confirmou mais 
, contabilizando assim um total de 20 (VINTE) óbitos em decorrência do COVID

Trata se de caso confirmado no dia 16 de Março de 2021, através de teste rápido 
Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira/SC, paciente do sexo feminino (58 anos), 

não apresentava comorbidade, foi internada no dia 15 de Março de 2021, no 
Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB) no dia 23 de Março de 2021 

de complicações ocasionadas pela covid-19, vindo a óbito no dia 27 de Março de 2021.

Trata se de um caso confirmado no dia 08 de Março de 2021, através de 
, realizado em laboratório particular, paciente do sexo feminino (6

litus, foi internada no dia 14 de Março de 2021, no Hospital Municipal de 
Dionísio Cerqueira/SC  e transferida para o Hospital Terezinha Gaio Basso (HRTGB)
Março de 2021 em decorrência de complicações ocasionadas pela covid-19, vindo a óbito no dia 28 

Trata se de caso confirmado no dia 20 de Março de 2021, através de 
realizado em laboratório particular,  paciente do sexo feminino (51 anos),  não  apresentava 
comorbidades, foi internada no dia 23 de Março de 2021, no Hospital Municipal de Dionísio 

e transferida para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB)
Março de 2021 em decorrência de complicações ocasionadas pela covid-19, vindo a óbito ainda no 

Dionísio Cerqueira/SC, segunda-feira, 29 de março de 2021
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, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem a 
, confirmou mais 03 (TRÊS) óbitos no 

em decorrência do COVID-19. 

Trata se de caso confirmado no dia 16 de Março de 2021, através de teste rápido 
, paciente do sexo feminino (58 anos), 

não apresentava comorbidade, foi internada no dia 15 de Março de 2021, no HMDC e transferida 
no dia 23 de Março de 2021 em decorrência 

, vindo a óbito no dia 27 de Março de 2021. 

Trata se de um caso confirmado no dia 08 de Março de 2021, através de SWAB 
, realizado em laboratório particular, paciente do sexo feminino (61 anos), apresentava 

foi internada no dia 14 de Março de 2021, no Hospital Municipal de 
Hospital Terezinha Gaio Basso (HRTGB)  no dia 27 de 

19, vindo a óbito no dia 28 

Trata se de caso confirmado no dia 20 de Março de 2021, através de SWAB PCR, 
realizado em laboratório particular,  paciente do sexo feminino (51 anos),  não  apresentava 

Hospital Municipal de Dionísio 
o (HRTGB) no dia 28 de 

19, vindo a óbito ainda no 

feira, 29 de março de 2021. 

Bianca MaranBertamoni 
Vice-prefeita  

 
 


